
КАРТКА ДНЯ 
на 4 жовтня для дітей середньої групи 

Тема дня «Урок доброти» 

 
№ 

з/п 

Види діяльності Рекомендований зміст освітньої діяльності Примітки та 

посилання на 

інтернет-джерела 

1 Підйом та 

ранкова гігієна 

Формуйте  здорові  навички  з  малечку. Поясніть дитині 

чому потрібно дотримуватись гігієни, навіщо  чистити 

зуби 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 

Допоможіть дитині самостійно аналізувати те, що вона 

бачить  навколо  за вікном. Запитайте: Який сьогодні день? 

Яка пора року? Як називається місяць? Яка там погода? 

Що сьогодні потрібно одягнути на прогулянку? 

 

4 Ранкова 

гімнастика 

Зробіть разом з дитиною ранкову руханку «Лариска» з 

інструктором фізкультури Семенюк О.М. 

https://youtu.be/FPYBLfTauyA  

5 Підготовка до 

заняття 

Перегляньте, будь ласка,та обговоріть з дітьми відео 

«Осінь -чарівниця».  

Бажано підготувати до заняття каштани. 

https://www.youtube.com/watc

h?v=pdRoTItq_Fc 

6 Заняття Запрошуємо взяти  участь у музичному відеозанятті 

«Осінь радісна  пора» з музкерівником Т.В.Мазур. 

https://youtu.be/GZXJNYC8PL

s 

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

_group.html  

7 Вправи для очей Пропонуємо гімнастику для очей. 

 

https://www.youtube.com/watc

h?v=iXK1ltGfooE 

8 Зроби Запропонуйте дитині зробити осінні грибочки з каштанів 

та пластиліну. 

https://www.youtube.com/watc

h?v=GyZCgufYQ1U 

9 Пограй 

(дидактичні та 

розвиваючі ігри) 

Пограйте інтерактивну гру-пазли «Наші улюбленці» https://www.jigsawplanet.com/?

rc=play&pid=1eb3984debb9 

10 Побудуй Запропонуйте дитині побудувати будиночок для 

безпритульних тварин (собаки або кішки), 

використовуючи різні види конструкторів. 

 

11 Прогулянка 

(спостереження, 

досліди, фізичні 

вправи, рухливі 

ігри) 

Запропонуйте дитині пограти рухливу гру «Вітер і листя» https://www.youtube.com/watc

h?v=Owpxdpn8P1w 

 

12 Після денного 

відпочинку 

Гімнастика пробудження . https://www.youtube.com/watc

h?v=UdVaDPv050g 

13 Формуємо 

трудові навички 

Спонукайте дитину до прибирання іграшок після ігор.  

14 Пограй (сюжетні 

ігри) 

Разом з дітьми пограйте в сюжетну гру «Домашній 

улюбленець». Спонукайте дітей до відтворення моментів 

годування тварин, гарного ставлення, догляду… 

 

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

говорили? Що тобі  сподобалось найбільше? 

 

16 Підготовка до 

сну 

Перед сном прослухайте колискову «Котику сіренький» https://www.youtube.com/watc

h?v=eXaBhsaTbBc 
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