
КАРТКА ДНЯ 
 

на 10 жовтня для дітей середньої групи 

 

за тематичним тижнем «Козацькому роду нема переводу».  

Тема дня «Ростемо козачатами» 
 

№ 

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 милом та вмиватися 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? Чи 

світить сонечко?  Як сьогодні одягнутись?  

 

4 Ранкова гімнастика  Пропонуємо зробити разом з дитиною ранкову руханку https://www.youtube.com/

watch?v=Phj5tweQces&fe

ature=share&si=ELPmzJk

DCLju2KnD5oyZMQ 

5 Підготовка до заняття Пропонуємо пограти розвиваючу гру «Одягни Українку» https://www.youtube.com/

watch?v=h_qYCFySv6g&

feature=share&si=ELPmz

JkDCLju2KnD5oyZMQ 

6 Заняття Запрошуємо дітей до  відеозаняття «Зростайте козачатами», 

підготовлене вихователем середньої групи № 11 Лопухової Н. Б. 

https://youtu.be/K3T1JbW

v_PQ 

https://dnz37.edu.vn.ua/7_

Sered_group.html  

7 Вправи для очей Пропонуємо вправи для очей «Очам даємо відпочинок» https://www.youtube.com/

watch?v=AmFm-

WUNhP0&feature=share

&si=ELPmzJkDCLju2Kn

D5oyZMQ 

8 Зроби Пропонуємо зробити паперового човника  

9 Пограй  рухливі ігри Пропонуємо пограти рухливі  ігри з дітьми вдома з інструктором 

фізкультури О.М. Семенюк 

https://youtu.be/ODkRnu-

GBAg  

10 Побудуй Запропонуйте дитині побудувати хатину з деталей будівельного 

конструктора 

 

11 Прогулянка 

(спостереження, 

досліди, фізичні 

вправи, рухливі ігри ) 

Поспостерігати за осінніми деревами: каштаном , горіхом, 

дубом. Що можна відмітити? Які плоди в цих дерев? Чим схожі 

і чим відрізняються? 

Запропонувати дітям рухливу гру «Збери горіхи, жолуді, 

каштани».  

Вдома запропонуйте дитині зробити поробки із зібраних  плодів.  

Наприклад жучка із шкаралупи горіха. 

Пропонуємо на прогулянці пограти в рухливу гру «Козаки на 

змаганнях» 

 

12 Після денного 

відпочинку 

 

Пропонуємо виконати вправи гімнастики пробудження 

«Прокидайлики» 

https://www.facebook.com

/watch/?v=559615821603

616 

13 Формуємо трудові 

навички 

Спонукайте дитину до догляду за кімнатними рослинами: 

поливання, розпушування грунту, витирання  пилу на листочках 

кімнатних рослин. 

 

14 Пограй (сюжетні ігри) Запропонувати дітям пограти сюжетну гру «Сім я»  

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

говорили? Що тобі сподобалось найбільше? 

 

16 Підготовка до сну  Пропонуємо вивчити пісню «Ми – маленькі козачата» https://www.youtube.com/

watch?v=fKX98ZsU6-

Y&feature=share&si=ELP

mzJkDCLju2KnD5oyZM

Q 
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