
КАРТКА ДНЯ 
 

на 10 жовтня для дітей молодшої  групи 

за тематичним тижнем «Маленькі козачата».  

Тема дня «Україна – моя Батьківщина» 
 

№ 

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 важливо чистити зуби вранці та вмиватися і як це 

правильно робити.  

 

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  Руханка-зарядка  "Раз, два, три". https://www.youtube.co

m/watch?v=BPc8GuN

w6BI  

5 Підготовка до заняття Підготуйте до заняття аркуш паперу А5, два аркуші  

прямокутної форми ( 10*3) синього і жовтого кольору, 

клей, пензлик. 

 

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

платформі Google Meet  до заняття «Україна – моя 

Батьківщина. Державні символи». Проводити буде 

вихователь  молодшої групи № 4 Михальнюк О.В. 

https://meet.google.com

/wvn-vmot-wwx  

7 Вправи для очей Пропонуємо вправи для очей «Бджілочка». https://www.youtube.co

m/watch?v=iXK1ltGfo

oE  

8 Зроби Пропонуємо Вам разом з дітками зробити прапор України 

переглянувши відео. 

https://vm.tiktok.com/Z

MF8tpn3W/  

9 Пограй (дидактичні та 

розвиваючі ігри) 

Пропонуємо пограти інтерактивну гру «Одягни українця», 

яку створила на онлайн-платформі LearningApps  

вихователь Михальнюк О.В.  

https://learningapps.org/

watch?v=p07mnj75k22  

10 Побудуй Запропонуйте дитині побудувати разом з Вами з 

підручних матеріалів Герб України.  

 

11 Прогулянка 

(спостереження, 

досліди, фізичні 

вправи, рухливі ігри ) 

Запропонуйте дитині під час прогулянки поспостерігати 

як осінь дерева розмальовує. Звернути увагу дітей на колір 

листя на деревах. Пояснити, що це є прикметою осені. 

Запропонувати скласти букет з різнокольорових 

листочків. 

Пограйте з дитиною у гру «Спіймай м’яч». Ви стоїте 

навпроти дитини на відстані 1,5 – 2 м., кидаєте м’яч 

дитині, дитина ловить і кидає м’яч вам. 

 

12 Після денного 

відпочинку 

 

Пропонуємо виконати корекційну гімнастику для 

профілактики порушень  формування стопи.  
https://www.youtube.co

m/watch?v=XY7nsLOL

XNU  

13 Формуємо трудові 

навички 

Доручіть дітям допомогти Вам накрити стіл до вечері.   

14 Пограй (сюжетні ігри) Пограйте з дітьми в сюжетну гру «Магазин». Купіть з 

дітьми овочі, які ростуть на городі. 

 

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

говорили? Що тобі сподобалось найбільше?  

 

16 Підготовка до сну  Прочитати казочку «Казка про дівчину Україну». Додаток 1 
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Додаток 1 

«Казка про дівчину Україну» 

 
Одного разу зібралися всі дівчата світу на конкурс краси. 

 

– Доброго дня всім! – привітався ведучий. 

 

– Доброго дня! – відповіли дівчата. 

 

– Всі зібрались? – допитується той. 

 

– Так! Всі! – переглядаються дівчата. 

 

Довго тривав конкурс і ось, нарешті, закінчився. Виграла дівчина на ймення 

Україна. А подарунком було або золото, або хліб. Переможниця вибрала хліб. 

 

Інші учасниці почали гукати: 

 

– Вибирай золото, воно краще за хліб! 

 

Вони відібрали в України хліб та безжально потоптали його. 

 

– Ви чого? Хіба ви не знали, що хліб не можна кидати на землю. 

 

Дівчина заплакала і промовила крізь сльози: 

 

– Чому ви це зробили. 

 

– Ми це для того зробили, щоб ти не хліб взяла, а золото! – відмовили ті. 

 

Україна розповіла цим дівчатам про велику роль хліба. Скільки він добра по світові 

робить... Скільки біля нього людські руки ходять, щоб він вийшов запашним та 

рум'яним... 

 

Учасниці конкурсу зрозуміли свою провину та пообіцяли, що більше ніколи не 

ображатимуть хліб, бо добре знаю, скільки трудитись треба, щоб спекти булку 

запашного рум’яного хліба. 
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https://derevo-kazok.org/kazka-pro-divchinu-ukrayinu-zhabchik-olek.html

