
КАРТКА ДНЯ 
 

на 13 жовтня для дітей І молодшої групи 

за тематичним тижнем «У бабусі на подвір’ї»  

Тема дня «Кішка з кошенятами» 
 

№ 

з/п 
Види діяльності Рекомендований зміст освітньої діяльності 

Примітки та 

посилання на 

інтернет-джерела 

1 Підйом та ранкова 

гігієна 

Формуйте здорові навички змалечку. Власним прикладом 

нагадуйте дитині про необхідність щоденних гігієнічних 

процедур. 

 

2 Добрий ранок, 

дзеркало 

Підійдіть з дитиною до дзеркала і запитайте:  Який у тебе 

настрій? Чи добре ти почуваєшся?  

 

3 Подивись у вікно Навчіть дитину самостійно аналізувати довкілля. 

Погляньте з нею і вікно і запитайте:  Яка там погода?  Як 

сьогодні одягнутись?  

 

4 Ранкова гімнастика  Пропонуємо зробити разом з дітьми веселу руханку. https://www.youtube.

com/watch?v=uYwH

bgv3ii4 

5 Підготовка до заняття Перегляньте цікавий мультик про м’ячик. https://www.youtube.

com/watch?v=GfFX

KWO1MQQ 

6 Заняття Запрошуємо до участі у  ігровому занятті з інструктором з 

фізкультури О.М. Семенюк. 

 

https://youtu.be/53Rl

APB48es 

https://dnz37.edu.vn.

ua/6_I_mol_group.ht

ml  

7 Вправи для очей Після відео рекомендуємо гімнастику для очей «Гра 

зірок». 

https://www.youtube.co

m/watch?v=QEZ5k_7d

Pl0 

8 Зроби У вільний час прочитайте дитині вірш М. Познанської 

«Що киця любить, а що-ні». 
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9 Пограй (дидактичні та 

розвиваючі ігри) 

Пропонуємо пограти в гру «Хто як кричить». Вправляйте 

малюка розрізняти на слух голоси свійських тварин та 

птахів. 

 

10 Побудуй Запропонуйте дитині побудувати доріжку з цеглинок,  для 

кошеняти. «Проведіть кошеня» по доріжці. 

 

11 Прогулянка 

(спостереження, 

досліди, фізичні 

вправи, рухливі ігри ) 

Перебуваючи на прогулянці, поспостерігайте за листям. 

Зверніть увагу дитини на те, що хитаються дерева, 

рухаються хмаринки, падає листя. Розкажіть дитині про  

листопад. Виховуйте інтерес до природних явищ.  

Пограйте в рухливу гру-вправу «Зробить той, хто…». 

 

https://www.youtube.

com/watch?v=qiMN7

A5ibp8 

12 Після денного 

відпочинку 

 

Пропонуємо загартування:  обтирання тіла дитини 

вологим рушником (1–2 хвилини) спочатку рук та шиї. 

Далі – обтирання до пояса, потім ноги. Температура води  

поступово знижується кожних три дні від 32 градусів до 

20 градусів С; 

 

13 Формуємо трудові 

навички 

Запропонуйте дитині самостійно роздягнутись після 

прогулянки. Вправляйте у послідовності роздягання. 

 

14 Пограй (сюжетні ігри) У спільній грі «Колишемо ляльку» вчіть дитину діяти з 

предметами та іграшками, заохочуйте до виконання дій. 

 

15 Рефлексія Запитайте у дитини: Як пройшов день? Про що сьогодні 

говорили? Що тобі сподобалось найбільше? 

 

16 Підготовка до сну  Перед сном пропонуємо послухати дітям колискову 

«Котику сіренький». 

https://www.youtube.

com/watch?v=eXaBh

saTbBc 

 
 

https://youtu.be/53RlAPB48es
https://youtu.be/53RlAPB48es
https://dnz37.edu.vn.ua/6_I_mol_group.html
https://dnz37.edu.vn.ua/6_I_mol_group.html
https://dnz37.edu.vn.ua/6_I_mol_group.html


Додаток 1 

МАРІЯ ПОЗНАНСЬКА 

 
ЩО КИЦЯ ЛЮБИТЬ, А ЩО — НІ 

 

 

Киця любить, як по спинці 

 

Гладжу киценьку свою, 

 

Як дарую їй гостинці, 

 

Кашу, молоко даю. 

 

Киця сердиться на мене, 

 

Як смикну її за хвіст; 

 

Очі зробляться зелені, 

 

І не п'є тоді й не їсть.. 

https://tvory.net.ua/ukrainska_literatura/avtory/poznanska.html

