
КАРТКА ДНЯ 
 

на 28 вересня для дітей старшої групи 

місячник Цивільного захисту 

за тематичним тижнем «Казковий дивосвіт».  

Тема дня «Казка нас всьому навчить. Наші улюблені казки» 

 

 

 

 

№ 

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. 

https://www.youtube.co

m/watch?v=W3e70fCF

gyM 

 

2 Добрий ранок, 

дзеркало 

Підведіть  дитину 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 одягнутись?  

 

4 Ранкова гімнастика  Пропонуємо виконати ранкову гімнастику «Іграшки», яку 

підготувала інструктор з фізкультури Семенюк О.М. 

https://youtu.be/i4_pRn

no7c8 

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

Online_zan.html 

5 Підготовка до заняття Згадати своїх улюблених героїв казок.  

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

платформі Google Meet до заняття «Казка нас всьому 

навчить. Наші улюблені казки». Проводити буде 

вихователь старшої групи № 7 Ошовська О.О. 

https://meet.google.com

/qwk-brzj-vqe  

 

7 Заходи після заняття Після перегляду заняття пропонуємо зробити масаж 

кистей та пальців рук «Пригоди горішка» підготувала 

інструктор з фізкультури Семенюк О.М. 

https://www.youtube.co

m/watch?v=rqTUvzrO3

o8 

8 Зроби Намалюй свого улюбленого героя казки.  

9 Пограй (дидактичні та 

розвиваючі ігри) 

Пропонуємо пограти дидактичну гру «Вгадай казку». https://www.youtube.co

m/watch?v=Z8n6ekPN

6uE 

10 Побудуй Запропонуйте дитині побудувати мости через  

річки-стрічки для улюблених героїв казок з підручних 

матеріалів: паличок від морозива, паперових тубусів, 

паперу . 

 

11 Прогулянка 

(спостереження, 

досліди, фізичні 

вправи, рухливі ігри ) 

Під час прогулянки проведіть спостереження за комахами, 

відмітьте, що з настанням похолодання багато комах 

заховалось, зазначте, що комахи люблять тепло, а як стане 

ще холодніше, вони зовсім зникнуть-заховаються. 

Пограйте в рухливу гру: «Сонечко і дощик». 

https://www.youtube.co

m/watch?v=LuJd49zbN

uY 

 

12 Після денного 

відпочинку 

Провести з дітками загартувальні заходи: походити по 

каштанах, принесених з прогулянки. 

 

13 Формуємо трудові 

навички 

Спонукайте дитину до прибирання посуду та миття після 

прийому їжі.  

 

14 Пограй (сюжетні ігри) Пограйте в сюжетну гру «Книжковий магазин».  

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

говорили? Що тобі сподобалось найбільше? 

 

16 Підготовка до сну  Прослухати улюблену аудіоказку.  
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