
КАРТКА ДНЯ 
на 3 жовтня для дітей старшої групи 

за тематичним тижнем «Пожежної безпеки».  

Тема дня  «Вогняна іскринка» 

№ 

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 одягнутись?  

 

4 Ранкова гімнастика  Пропонуємо зробити з дітьми ранкову руханку 

«Лариска», яку підготувала інструктор з фізкультури  

Семенюк О.М. 

https://youtu.be/FPYBLfT

auyA  

5 Підготовка до заняття Підготуйте, будь ласка, до заняття  кольоровий папір, ножиці, 

кольорові трубочки (коктейльні), намистинки, нитку. 

 

6 Заняття У зручний час пропонуємо дітям долучитися до відеозаняття 

«Пожежник-рятівник». Проводити буде вихователь старшої 

групи № 3 Б’єнь В.М. 

https://youtu.be/XMQO6y

DfhNM 

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

Star_group.html  

7 Вправи для очей Пропонуємо вправи для очей «Спритний кіт». https://www.youtube.com/

watch?v=8G87kg9s1HM  

8 Зроби Дітям було б цікаво разом з Вами, батьки, відпочити під час 

творчої роботи «Браслет» подарунок на день народження 

Маші. 

https://www.youtube.com/

watch?v=V-MK3LHfkmc  

9 Пограй (дидактичні та 

розвиваючі ігри) 

Пропонуємо пограти дидактичну гру «Що потрібно пожежнику 

для роботи?». Упорядник вихователь Б’єнь В.М. 

https://www.youtube.com/

watch?v=5CdHHiKpsyQ  

10 Побудуй Для розвитку моторики пальців рук та творчості дитини, 

запропонуйте дитині побудувати пожежну машину з 

кольорового паперу. Пограйте в пожежників. 

https://www.youtube.com/

watch?v=86aDnYpvRNk  

11 Прогулянка 

(спостереження, 

досліди, фізичні 

вправи, рухливі ігри ) 

Під час прогулянки розгляньте з дітьми навколишнє 

середовище, чи змінився колір листя на деревах, чи опало 

листя додолу, чи гріє чи пригрігває сонечко, чи стало повітря 

прохолодніше, чи можливо милуватися красою природи 

восени.  

Пропонуємо пограти в рухливу гру «Тихіше ідеш, далі будеш». 

Ведучий стає спиною до учасників на деякій відстані. Потім 

каже: «Тихіше їдеш - далі будеш.  

 

Стоп». Поки ведучий говорить, діти йдуть до нього, як тільки 

ведучий сказав «стоп», всі завмирають на місці. Ведучий 

обертається і оглядає дітей: ті, хто не завмер, вибувають з гри. 

Інші продовжують гру, поки не дійдуть до того, що водить. 

 

12 Після денного 

відпочинку 

Пропонуємо зробити дихально-звукову гімнастику 

«Мандрівка». 

https://www.youtube.com/

watch?v=UGXJDx3XiaQ  

13 Формуємо трудові 

навички 

Спонукайте дитину долучатися до трудової діяльності (догляд 

за рослинами, допомога на кухні, прибирання в кімнаті тощо). 

 

14 Пограй (сюжетні ігри) Радимо у вільний час разом з дітьми пограти у сюжетну гру 

«День народження у Маші». Розширюйте знання дітей про 

способи і послідовність сервірування столу для святкового 

обіду, закріплюйте правила поведінки відповідно до ситуації; 

правила поводження з предметами, які можуть спричинити 

пожежу; виховуйте уважність,  інтерес до гри; бажання 

допомогти. 

 

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

говорили? Що сподобалося найбільше? Що вразило? 

 

16 Підготовка до сну  Перед сном пропонуємо послухати дітям аудіоказку 

«Небезпечні забави лисенятка Фредді». 

https://www.youtube.com/

watch?v=k46yxx_-6N4  
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