
КАРТКА ДНЯ 

на 4 жовтня для дітей старшої групи 

місячник Пожежна безпека 

за тематичним тижнем  «Міжнародний урок доброти» 

Тема дня  «Подорож у світ тварин» 

№ 

з/п 

    Види 

діяльності 

 

Рекомендований зміст освітньої діяльності 

 

Примітки та посилання на 

інтернет-джерела 

1 Прийом 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 себе почуваєш? (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 сьогодні день? Яка погода? 

Який одяг ти обереш до сьогоднішньої прогулянки? 

 

 

4 Ранкова 

гімнастика 

Рекомендуємо зробити ранкову руханку «Лариска» 

Інструктором фізкультури Семенюк О.М. 

 

5 Підготовка до 

заняття 

Підготуйте до заняття: білий аркуш А5, фломастери чорного, 

коричневого, сірого кольорів. 

https://www.youtube.com/watch?

v=EYcJAWKOOVM 

6 Заняття Запрошуємо до перегляду відеозаняття «Будь мені другом» 

вихователя старшої групи №3 Симчук О.В. 

https://youtu.be/7vh06go487Y 

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

oup.html  

7 Вправи для 

очей 

Після користування комп’ютером або гаджетом рекомендуємо 

провести зорову гімнастику. 

https://www.youtube.com/watch?

v=lQBfNW6INmc 

8 Зроби Запропонуйте дитині намалювати песика.  

9 Пограй 

(дидактичні та 

розвиваючі 

ігри) 

Пропонуємо  пограти в гру «Домашні та свійські тварини» які 

створила в програмі LearningApps, (пазли) «Домашній улюбленець», 

програма jigsawplanet, вихователь Симчук О.В. 

https://learningapps.org/display?v

=pcuh2ptta22 

https://www.jigsawplanet.com/?rc

=play&pid=0c6f5d3069b5 

 

10 Побудуй Запропонуйте дитині побудувати будиночок для «котика або 

собачки», використовуючи кубики або конструктор LEGO. 

 

11 Прогулянка 

(спостереження

, досліди, 

фізичні вправи, 

рухливі ігри) 

Поспостерігайте з дитиною за безпритульними  тваринами. Зверніть 

увагу до проблем безпритульних тварин переважно собак та котів, які 

часто опиняються на вулиці. Допомагати тварина просто – можна 

поставити мисочку з  їжею або відвести в притулок. Адже тварини 

беззахисні перед людиною, тому їх не можна зраджувати та 

кривдити. 

 

12 Після денного 

відпочинку 

Пропонуємо виконати разом з дитиною дихальну гімнастику за 

методикою доктора Бартоша. 

https://www.youtube.com/watch?

v=YyN5CqIyKU4 

13 Формуємо 

трудові навички 

Спонукайте дитину допомагати доглядати домашніх тварин 

(годувати). 
 

14 Пограй 

(сюжетні ігри) 

Разом з дитиною обіграйте сюжет казки «Покинуте кошеня» В. 

Сухомлинський. 

Це дасть змогу краще засвоїти правила безпечної поведінки з 

безпритульними тваринами. 

 

15 Рефлексія Запитайте  у дитини: Як пройшов день? Чи задоволена ти  

сьогоднішнім дозвіллям? Що тобі запам’яталось із сьогоднішнього  

дня?  

 
 

 

16 Підготовка до 

сну 

Перед сном прослухайте з дитиною казку. «Те що повертається ». 

Казки добре тренують уяву та вміння аналізувати дії інших. 

https://www.youtube.com/watch?

v=Vr4XiXf57Tc 
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