
КАРТКА ДНЯ 
 

на 27 вересня для дітей середньої групи групи 

місячник Цивільного захисту 

за тематичним тижнем «Казковий дивосвіт» 

Тема дня «Казка нас всьому навчить» 
 
 

 

№ 

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 вмиватися та чистити зуби вранці та 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 і вікно і запитайте: Яка пора року? Який сьогодні день? 

Яка там погода?  Як сьогодні одягнутись?  

 

4 Ранкова гімнастика  Зробіть разом з дитиною ранкову руханку «Кулька» з 

інструктором фізкультури Семенюк О.М. 

https://www.youtube.com/watch?v=mi

wYnAlOf6c  

https://dnz37.edu.vn.ua/3_Sered_group

.html  

5 Підготовка до заняття Перед відеозаняттям бажано переглянути та обговорити разом 

з дітьми розвиваюче відео: «Пора року: осінь». 

https://www.youtube.com/watch?v=on

vq30KZibE  

6 Заняття Запрошуємо взяти участь у музичному відеоанятті «Осінь 

радісна пора» з музкерівником   Т. В. Мазур.  

https://youtu.be/9urgyqsh-k4  

https://dnz37.edu.vn.ua/6_Sered_group

.html  

7 Вправи для очей Пропонуємо гімнастику для очей «Автобус» 

 

https://www.youtube.com/watch?v=R

W4VYOhhsrc  

8 Зроби Запропонуйте дитині зробити виріб з картоплі, наприклад 

поросятко. Використовуйте зубочистки та пластилін. 

https://www.youtube.com/watch?v=SF

6b7yq19a4  

9 Пограй (дидактичні та 

розвиваючі ігри) 

Пограйте інтерактивну гру «Знайди будиночок для котика», 

яку оформила вихователь О. В. Марчук. 

https://learningapps.org/watch?v=pczr

x3w2a22 

10 Побудуй Запропонуйте дитині побудувати будинок для казкових 

героїв, використовуючи різні види конструкторів. 

https://www.youtube.com/watch?v=P5

fPrJrbgBY  

11 Прогулянка 

(спостереження, 

досліди, фізичні 

вправи, рухливі ігри ) 

Поспостерігайте з дітьми за змінами у природі восени. 

Осіння прогулянка — справжня пригода. Жолуді, каштани, 

листя та шишки — гуляючи осіннім парком, обов’язково 
назбираєш цілий мішок добра. А вже вдома можна і 

почаклувати. Вітряна осіння погода нашептала нам, що 
звичайна шишка може перетворитися в унікальний прилад 

для прогнозування погоди. Справа у тому, що шишки 

закривають та відкривають свої лусочки залежно від 
вологості повітря. Коли надворі сухо, шишка 

«розпускається», аби вітер підхопив її насіння та розсіяв 

якнайдалі від материнської особини. А напередодні дощу чи 
снігу, коли вологість повітря підвищується, шишка часто 

закривається, аби зберегти насіння до кращих часів, — вітру 
легше переносити його сухим.  
Пограйте у гру на зміну дій: дорослий дає команди (бігати, 

стрибати, літати), дитина виконує. Потім дорослий командує 
«Стоп», діти зупиняються і не рухаються. Гра починається с 

початку. За бажанням дитини, можна помінятися ролями. 

 

12 Після денного 

відпочинку 

Пропонуємо дихальні вправи для дітей. https://www.youtube.com/watch?v=fg

OP3ccrzLQ  

13 Формуємо трудові 

навички 

Спонукайте дитину до прибирання іграшок після ігор.  

14 Пограй (сюжетні ігри) Запропонуйте дитині пограти у сюжетно-рольову гру «Сім’я». 

Спонукати дітей до творчого відтворення в грі побуту родини. 

Вчити діяти в уявних ситуаціях, використовувати різні 

предмети - замінники.  

 

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

говорили? Що тобі сподобалось найбільше? 

 

16 Підготовка до сну  Перед сном прослухайте колискові «Світ задрімав». https://www.youtube.com/watch?v=G

DsDb22yWSU  
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