
КАРТКА ДНЯ 
 

на 3 жовтня для дітей середньої групи 

за тематичним тижнем «Тематичний тиждень пожежної безпеки» 

Тема дня «Вогонь добрий - вогонь злий» 

 

№ 

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 мити руки і як 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 і вікно і запитайте: Який сьогодні день? 

Яка погода за вікном?  Як сьогодні потрібно одягнутись на 

прогулянку?  

 

4 Ранкова гімнастика  Рекомендуємо виконати ранкову гімнастику «Лариска» з 

інструктором з фізкультури Семенюк О.М.  

https://youtu.be/FP

YBLfTauyA 
 

5 Підготовка до заняття Перед відеозаняттям бажано переглянути та 

обговорити разом з дітьми музично-анімаційну 

розвагу: «Вогонь наш друг чи ворог?».  
 

https://www.youtube.

com/watch?v=jQrT5f

dDaS0 

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

платформі Google Meet до заняття «Вогонь хай творить 

лиш добро». Проводити буде вихователь середньої групи 

№ 10 Божок Л.В. 

https://meet.google.c

om/qwk-brzj-vqe  

7 Вправи для очей Пропонуємо вправи для очей. https://www.youtube.

com/watch?v=iXK1lt

GfooE 

8 Зроби Виготовіть разом з дітьми пожежну машину з 

конструктора. 

 

9 Пограй (дидактичні та 

розвиваючі ігри) 

Пропонуємо дидактичну гру «Що потрібно пожежнику 

для роботи?» 

 

https://www.youtube.

com/watch?v=5CdH

HiKpsyQ 

10 Побудуй Запропонуйте дитині побудувати будинок та пожежну 

драбину: з кубиків та з паперових смужок.   

 

11 Прогулянка 

(спостереження, 

досліди, фізичні 

вправи, рухливі ігри) 

Запропонуйте дитині під час прогулянки в сонячну погоду 

помилуватися осінніми змінами у природі. Закріпити 

кольори (жовтий, жовтогарячий, червоний). Запропонуйте 

діткам побавитися осіннім опалим листям.  

Дітям було б цікаво разом з батьками пограти в рухливу 

гру «Вітер і листя». 

 

 

 

 

https://www.youtube.

com/watch?v=Owpxd

pn8P1w 

12 Після денного 

відпочинку 

 

Пропонуємо дихальні вправи для дітей (логоритміка). 

 

https://www.youtube.

com/watch?v=9AL6p

2dZYzk 

13 Формуємо трудові 

навички 

Запропонуйте дитині в ігровій формі зібрати свої речі та 

розкласти на місця. 

 

14 Пограй (сюжетні ігри) Пропонуємо розгорнути сюжетну лінію гри 

«Пожежники». Спонукайте дітей до відтворення життєвих 

моментів. 

 

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

говорили? Що було легко виконувати? 

 

16 Підготовка до сну  Прослухати аудіоказку «Не хочу спати». https://www.youtube.

com/watch?v=IUytR

Wcbjho 
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