
КАРТКА ДНЯ 
 

на 3 жовтня  для дітей ІІ молодшої групи 

за тематичним тижнем «Тиждень пожежної безпеки»  

Тема дня «Вогонь – добрий, вогонь - злий» 
 

№ 

з/п 
Види діяльності Рекомендований зміст освітньої діяльності 

Примітки та 

посилання на 

інтернет-джерела 

1 Підйом та ранкова 

гігієна 

Формуйте здорові навички змалечку. Поясніть дитині, чому 

вранці діти повинні вмиватися, при цьому мити обличчя, руки, 

шию, вуха.  Перед вмиванням необхідно ретельно вимити руки з 

милом, а потім вже чистими руками мити обличчя, шию і вуха. 

Після того, як дитина вмилася,  нагадайте, що потрібно насухо 

витирати обличчя і руки чистим рушником. Рушник має бути 

індивідуальним для кожного члена родини. 

 

2 Добрий ранок, 

дзеркало 

Підійдіть з дитиною до дзеркала і запитайте: Що ти бачиш? Який у 

тебе настрій? Чи добре ти почуваєшся? (Якщо дитина почувається 

погано, запитайте: «Що сталося?» та допоможіть вирішити 

проблему. 

 

 

3 Подивись у вікно Навчіть дитину самостійно аналізувати довкілля. Погляньте з нею 

у вікно і запитайте: Яка пора року? Який сьогодні день? Яка там 

погода?  Як сьогодні одягнутись?  

 

4 Ранкова гімнастика  Пропонуємо зробити з дітьми ранкову руханку "Так так сказала 

голова". 

https://youtu.be/EXyPd

uQjQ7k  

5 Підготовка до заняття Підготуйте, будь ласка, до сьогоднішнього онлайн-заняття 

матеріал: аркуш паперу білого кольору, гуашеві фарби різних 

кольорів, пензлик, склянку з водою, серветки. 

 

6 Заняття О 10.30 можна долучитись з дітьми в онлайн-режимі на платформі 

Google Meet до заняття «Обережно, вогонь!». Проводити буде 

вихователь ІІ молодшої групи № 5 Рубан Н. Г. 

https://meet.google.co

m/bng-rzax-xav 

 

7 Вправи для очей Пропонуємо виконати після заняття гімнастику для очей. https://www.youtube.com/

watch?v=u_fLRqqJ59E 

8 Зроби Радимо викласти з рваних клаптиків паперу номер пожежної 

служби (101). 

 

9 Пограй (дидактичні та 

розвиваючі ігри) 

Впродовж дня пропонуємо пограти онлайн-пазли «Сірники – не 

іграшка», які яку створила в веб-додатку jigsawplanet вихователь  

Рубан Н. Г. 

https://www.jigsawplan

et.com/?rc=play&pid=

2b85788dcd2b 

10 Побудуй Запропонуйте дитині побудувати будівлю для пожежної машини з 

різних видів конструктора або кубиків. Допоможіть помістити 

машину у будівлю. 

 

11 Прогулянка 

(спостереження, 

досліди, фізичні 

вправи, рухливі ігри ) 

Запропонуйте дитині  поспостерігати за деревами, звернути увагу 

на їх осіннє вбрання, помилуватися красою дерев восени. 

Під час прогулянки пограйте з дитиною  у рухливу гру «Швидше 

стань на місце». 

Цікаво було б разом з дітьми запустити повітряного змія. Восени, 

на тлі яскраво-синього неба та строкатого листя, він виглядає 

зовсім інакше. А головне — вітру восени предостатньо! Якщо 

немає часу майструвати повітряного змія — зробіть літачок 

з паперу. Ваша дитина буде у захваті! 

Проведіть з дітьми дослід «Як можна загасити вогонь?». Для 

цього поставте  на металеву тацю кілька свічок і запаліть їх, а 

також  предмети на столі: ємкості з водою, піском, ґрунтом, 

клаптик тканини. І проведіть з дітьми різні дії: одну свічку залити 

водою, іншу — засипати піском чи ґрунтом, накрити клаптиком 

тканини. Зробіть висновок з дітьми: невеликий вогонь можна 

загасити, поливши його водою, засипавши піском або землею. 

 

 
https://www.youtube.com/

watch?v=AJVPCavombk 

 

12 Після денного 

відпочинку 

Рекомендуємо зробити з дітьми вправи з Су-джок терапії з 

використанням гумового м’ячика або шишки. 
Додаток 1 

13 Формуємо трудові 

навички 

Спонукайте дитину до прибирання іграшок в  кімнаті.   

14 Пограй (сюжетні ігри) Радимо пограти  в сюжетно-рольову гру «Пожежники» та обіграти 

сюжетну ситуацію «Загорівся будинок у  ляльок». 
 

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

Що тобі сподобалось найбільше? 
 

16 Підготовка до сну  Для зміцнення сну пропонуємо послухати заспокійливу музику. https://www.youtube.com

/watch?v=iHlFeDwHgcw 

https://youtu.be/EXyPduQjQ7k
https://youtu.be/EXyPduQjQ7k
https://meet.google.com/bng-rzax-xav
https://meet.google.com/bng-rzax-xav
https://www.youtube.com/watch?v=u_fLRqqJ59E
https://www.youtube.com/watch?v=u_fLRqqJ59E
https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=2b85788dcd2b
https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=2b85788dcd2b
https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=2b85788dcd2b
https://www.youtube.com/watch?v=AJVPCavombk
https://www.youtube.com/watch?v=AJVPCavombk
https://www.youtube.com/watch?v=iHlFeDwHgcw
https://www.youtube.com/watch?v=iHlFeDwHgcw


 

 

Додаток 1. 

Масаж «гумовим м'ячиком» або «шишкою» 

 

Вправа «М’ячик – їжачок» 

 

М’ячик – їжачок візьмемо. 

(підкидати м’ячик угору) 

Покачаємо й потремо. 

(прокотити між долоньками)  

Вгору підкинемо і зловимо, 

(знову підкинути м’ячик) 

І голочки порахуємо. 

(пальчиками натискати на гумовий м’ячик.)  

Пустимо їжачка на стіл.  

 

Вправа «Сірий їжачок» 

 

Гляньте - сірий їжачок,  

(котити по долоньці взад-перед) 

Скільки в нього колючок! 

(пальчиками натискати м’ячик) 

Покажи нам лапки, очі, 

Та він слухати не хоче, 

(стискати кожною долонькою по-черзі) 

У клубочок весь зібрався, 

(котити по долоньці по колу) 

За голками заховався. 

(стиснути кулачок.) 

 

 

 

 


