
КАРТКА ДНЯ 
 

на 5 жовтня для дітей середньої групи 

за тематичним тижнем «Тиждень пожежної безпеки».  

Тема дня «Подорож з пожежної безпеки» 
 

№ 

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 як 

користуватися носовичком. Проведіть презентацію по 

догляду за собою. 

 

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? Який 

місяць? Яка температура повітря? За допомогою якого 

приладу визначають температуру повітря? 

 

4 Ранкова гімнастика  Рекомендуємо виконати ранкову гімнастику «Лариска» з 

інструктором з фізкультури Семенюк О.М. 

https://youtu.be/FPY

BLfTauyA  

5 Підготовка до заняття Підготуйте до заняття кольоровий папір, ножиці, клей, 

картон, ватні диски, пензлик, серветки. 

 

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

платформі Google Meet до заняття «Пригоди пожежної 

машини». Проводити буде керівник гуртка Кушнір О.В. 

 

https://meet.google.c

om/amx-mwzv-wgu  

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

com/watch?v=iXK1lt

GfooE  

8 Зроби Запропонуйте дитині виготовити драбинку пожежника за 

допомогою сірничків. 

 

9 Пограй (дидактичні та 

розвиваючі ігри) 

Пропонуємо впродовж дня разом з дітьми пограти 

дидактичну гру «Що потрібно для роботи пожежнику?» 

https://www.youtube.

com/watch?v=XRefK

CFxyAE 

10 Побудуй Запропонуйте дитині побудувати гараж для пожежної 

машини, використовуючи різні види конструктора. 

 

11 Прогулянка 

(спостереження, 

досліди, фізичні 

вправи, рухливі ігри ) 

Одягайте яскраві гумові чобітки, дощовик, беріть 

кольорову парасольку – і мерщій гуляти під дощем та 

запускати кораблики з осінніх листочків у калюжу. 

Зберіть вдома пакунок із різних предметів: папірці, дрібку 

різних круп, шматочки тканини. А на вулиці пограйте у 

гру «Тоне – не тоне», «Розмокає – не розмокає»  

 

12 Після денного 

відпочинку 

 

Рекомендуємо виконати дихальну гімнастику, релаксацію. https://www.youtube.

com/watch?v=67nsp5

8w284  

13 Формуємо трудові 

навички 

Спонукайте дитину до прибирання кімнати.  

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

«Пожежники». Виховуйте у дітей почуття 

відповідальності за свої дії, творчість, повагу до професії 

пожежника. 

 

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

говорили? Що тебе найбільше зацікавило? 

 

16 Підготовка до сну  Перед сном пропонуємо послухати цікаву аудіоказку 

«Кошенятко і пожежна машина»  

https://www.youtube.

com/watch?v=13Cytp

hmLo8  
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