
КАРТКА ДНЯ 
 

на 29 вересня для дітей середньої групи 

місячник Цивільного захисту 

за тематичним тижнем «Казковий дивосвіт» 

Тема дня «У світі казок» 
 

№ 

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 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  Пропонуємо виконати з дітьми ранкову руханку 

«Зайченятко неслухняне» з інструктором з фізкультури 

Семенюк О.М. 

https://youtu.be/DA2u-

v9PjWg 

https://dnz37.edu.vn.ua/4_Ser

ed_group.html  

5 Підготовка до заняття До відеозаняття прошу приготувати білий аркуш паперу, 

фарбу сірого та чорного кольору, пензлик, ватну паличку, 

паперову серветку, стаканчик з водою. 

 

6 Заняття Запрошуємо дітей до відеозаняття «Казка вчить як на світі 

жить», підготовленого вихователем середньої групи № 11, 

Лопухової Н.Б. 

https://youtu.be/9yqKQhnlv7

g 

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

ed_group.html  

7 Вправи для очей Пропонуємо вправи для очей.  https://youtube.com/watch?v=

8G87kg9s1HM&feature=shar

e&si=EMSIkaIECMiOmarE6

JChQQ 

8 Зроби Будиночок для мишеняти з деталей будівельного 

конструктора. 

 

9 Пограй (дидактичні та 

розвиваючі ігри) 

Пропонуємо пограти в музично-дидактичну гру «Чарівна 

торбинка» підготовленого музичним керівником  

Мазур Т. В. 

https://youtu.be/NYQ5R-

ESqZU 

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

ed_group.html  

10 Побудуй Запропонуйте дитині побудувати міст через річку з 

кольорових паличок. Переправте улюблену іграшку через 

річку. 

 

11 Прогулянка 

(спостереження, 

досліди, фізичні 

вправи, рухливі ігри ) 

Пропоную пограти рухливу гру «Зробить той, хто ... » https://youtube.com/watch?v=

qiMN7A5ibp8&feature=share

&si=EMSIkaIECMiOmarE6J

ChQQ 

12 Після денного 

відпочинку 

 

Раджу виконати масаж кистей та пальців рук «Пригоди 

горішка» з інструктором фізкультури Семенюк О. М. 

https://youtu.be/rqTUvzrO3o8 

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

ed_group.html 

13 Формуємо трудові 

навички 

Спонукайте дитину до прибирання кімнати, поливання 

кімнатних квітів. 

 

14 Пограй (сюжетні ігри) Разом з дитиною пограйте в сюжетну гру «Перукарня». 

Спонукайте дитину до відтворення життєвих моментів. 

 

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

говорили? Що тебе найбільше зацікавило? 

 

16 Підготовка до сну  Пропоную до перегляду аудіоказки "Не заважайте 

ведмедю спати". 

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

4NKl9Y4o66E&feature=shar

e&si=EMSIkaIECMiOmarE6

JChQQ 
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