
КАРТКА ДНЯ 
 

на 28 вересня для дітей середньої групи 

місячник Цивільного захисту 

за тематичним тижнем «Казковий дивосвіт».  

Тема дня «Казковий вернісаж» 

 
 

№ 

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 розчісувати волосся, як правильно це 

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? Яка 

сьогодні погода? Розкажи, яке сьогодні небо? Чи є на 

ньому сонечко? 

 

4 Ранкова гімнастика  Рекомендуємо виконати ранкову гімнастику. https://www.youtube.

com/watch?v=Y_Bp

BmH5DmY  

5 Підготовка до заняття Підготуйте до заняття веселий м‘ячик та гарний настрій.  

6 Заняття Запрошуємо Вас та діток до перегляду навчально-

тренувального відеозаняття, яке буде проводити 

інструктор з фізкультури Семенюк О.М. 

https://youtu.be/p8vV

knZPm1Y 

https://dnz37.edu.vn.

ua/6_Sered_group.ht

ml  

7 Вправи для очей Пропонуємо гімнастику для очей «Зірки - метелики». https://www.youtube.

com/watch?v=NQ65j

MKxP94  

8 Зроби Запропонуйте дитині виготовити з осінніх листочків 

віночок для улюбленого казкового героя. 

 

9 Пограй (дидактичні та 

розвиваючі ігри) 

Пропонуємо впродовж дня разом з дітьми пограти в 

інтерактивну гру «Казкові герої». Упорядник - вихователь 

середньої групи Дідик Л.П. 

https://learningapps.o

rg/watch?v=pka89vi

w322  

10 Побудуй Запропонуйте дитині побудувати з будівельного 

матеріалу, місточок для кізоньки, яка, повертаючись з 

пасовища, проходить через нього. 

 

11 Прогулянка 

(спостереження, 

досліди, фізичні 

вправи, рухливі ігри ) 

Під час прогулянки  поспостерігайте за сонечком восени, 

помилуйтесь його теплом та красою. Запропонуйте дитині 

простягнути долоньки до сонечка. Пограйте з дитиною на 

вулиці у м‘яча. Учіть дитину ловити його обома руками. 

 

12 Після денного 

відпочинку 

 

Рекомендуємо масаж кистей та пальців рук «Пригоди 

горішка» з інструктором фізкультури Семенюк О.М. 

https://youtu.be/rqTU

vzrO3o8  

https://dnz37.edu.vn.

ua/6_Sered_group.ht

ml  

13 Формуємо трудові 

навички 

Спонукайте дитину до прибирання іграшок.  

14 Пограй (сюжетні ігри) Запропонуйте дитині пограти у сюжетно–рольову гру 

«Сім’я». Заохочуйте дитину до творчого відтворення у грі 

побуту сім‘ї. 

 

15 Рефлексія Запитайте у дитини: Чи цікаво було сьогодні? Що 

найбільше сподобалось та запам‘яталось?  

 

16 Підготовка до сну  Перед сном пропонуємо послухати чудову дитячу 

пісеньку «Потяг у казку». 

https://www.youtube.

com/watch?v=SuKjsp

8YjI0  
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