
                                                 КАРТКА ДНЯ 
 

на 11 жовтня для дітей середньої групи 

                                        за тематичним тижнем «Козацькому нема переводу»  

Тема дня «Ми маленькі козачата» 
 

№ 

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.  https://youtu.be/Phj5tw

eQces  

5 Підготовка до заняття Перегляньте, будь ласка, та обговоріть з дітьми відео  

«Козацькому роду нема переводу». 

https://www.youtube.com/

watch?v=Rn7tJb9YMUU  

6 Заняття Запрошуємо Вас та діток до перегляду відеозаняття  

«Осіння музика» з музкерівником Мазур Т.В. 

https://youtu.be/jxpO5VQ

nqDU  

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

7 Вправи для очей Пропонуємо гімнастику для очей  «Очам даємо 

відпочинок». 

https://www.youtube.com/

watch?v=AmFm-

WUNhP0  

8 Зроби Пропонуємо зробити разом з дітьми листівки для 

захисників України. Майстер-клас. 

https://www.youtube.com/

watch?v=JxSh4sdaCcs  

9 Пограй (дидактичні та 

розвиваючі ігри) 

Пограйте онлайн-пазли «Козачок», який створила в веб-

додатку jigsawplanet вихователь Волощук Л.М. 

https://www.jigsawplanet.c

om/?rc=play&pid=09a034

ba64ce 

10 Побудуй Запропонуйте дитині побудувати будинки для захисників 

України з будівельного конструктора. 

 

11 Прогулянка 

(спостереження, 

досліди, фізичні 

вправи, рухливі ігри ) 

Спостереження за змінами погоди, як гойдаються гілки 

дерев. Зверніть увагу дітей на верхівки дерев, зясувати, 

чому вони гойдаються. Запитайте. Який сьогодні вітер? А 

який буває вітер? Чи може зашкодити сильний вітер 

деревам та кущам? Яким чином вітер може це зробити? 

Запропонуйте дітям зібрати красиві листочки в букети. 

Пропонуємо рухливу гру «Козацька каша». 

 
 

 

 
 

 

 
 

https://www.youtube.com/
watch?v=TjABhkNY904  

12 Після денного 

відпочинку 

 

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

watch?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 Козачка». 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  Прослухати аудіоказку «Чарівні історії про козаків» 

історія 1 (Юліта Ран). 

https://www.youtube.com/

watch?v=QSAUpQe3KJA  
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