
КАРТКА ДНЯ 
 

на 30 вересня для дітей середньої групи 

місячник Цивільного захисту 

за тематичним тижнем «Казковий дивосвіт»  

Тема дня «З якої казки герой» 
 

№ 

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 потрібно 

одягнутись на прогулянку?  

 

 

4 Ранкова гімнастика  Пропонуємо  виконати з дітьми ранкову руханку 

«Зайченятко неслухняне» з інструктором фізкультури 

Семенюк О.М. 

https://youtu.be/DA2u-
v9PjWg 

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

ed_group.html 

5 Підготовка до заняття Підготуйте до заняття матеріал: дощечку, стеки, 

пластилін, серветку. 

 

6 Заняття Запрошуємо до перегляду відеозаняття «З якої казки 

герой» вихователя середньої групи № 11 Волощук Л.М. 

https://youtu.be/Oq_L4GaYC

d8 
https://dnz37.edu.vn.ua/6_Ser

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

ch?v=NQ65jMKxP94 

8 Зроби Викладіть разом з дітьми будиночок для зайчика з 

природного матеріалу (каштанів, шишок, крилаток клена, 

ясена).  

 

9 Пограй (дидактичні та 

розвиваючі ігри) 

Пропонуємо  дидактичну гру «Вгадай казку». https://www.youtube.com/wat
ch?v=Z8n6ekPN6uE 

10 Побудуй Запропонуйте дитині побудувати будиночок для 

зайченятка з конструктора «Lego». 

 

11 Прогулянка 

(спостереження, 

досліди, фізичні 

вправи, рухливі ігри ) 

Рекомендуємо у вільний час, прогулятись до парку, 

поспостерігати за  голубами та горобцями, послухати їхні 

голоси. Хто голосно цвірінькає? А хто воркує? Порівняти, 

як птахи пересуваються по землі. 

Пропонуємо пограти рухливу гру «Перелітні та зимуючі 

птахи». 

https://www.youtube.com/wat
ch?v=HqnaD8jb9dU 

12 Після денного 

відпочинку 

Пропонуємо пальчикову гімнастику «Сонечко». https://www.youtube.com/wat

ch?v=dcy5bzJTIPc 

 

13 Формуємо трудові 

навички 

Спонукайте дитину до складання іграшок після гри.  

14 Пограй (сюжетні ігри) Разом з дітьми пограйте в сюжетну гру «День народження 

у зайчика». Спонукайте дітей до відтворення життєвих 

моментів. 

 

15 Рефлексія Запитайте у дитини: Як пройшов день? Що було легко 

виконувати?  Що тобі сподобалось найбільше? 

 

 

16 Підготовка до сну  Переглянути казку «Як зайчик сон шукав» Ольга Зубер. https://www.youtube.com/wat

ch?v=yWZGcOrEkmw 

17 Взаємодія з батьками Для Вас, батьки ми підготувати корисну інформацію 

«Чому в дитинстві так важливо слухати казки?» 

 

https://childdevelop.com.ua/ar

ticles/psychology/968/ 
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