
КАРТКА ДНЯ 
 

на 6 жовтня для дітей старшої групи 

 

за тематичним тижнем «Пожежна безпека» 

Тема дня «Таємниця чарівного вогню» 
 

№ 

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.com/w

atch?v=W3e70fCFgyM 

 

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 руханку «Лариска», яку 

підготувала інструктор з фізкультури Семенюк О.М. 

https://www.youtube.com/w

atch?v=FPYBLfTauyA 

5 Підготовка до заняття Згадати правила пожежної безпеки  

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

платформі Google Meet до заняття «Таємниця чарівного 

вогню». Проводити буде  вихователь групи №7 

Ошовська О.О. 

https://meet.google.com/qw

k-brzj-vqe 

 

7 Заходи після заняття Після перегляду заняття пропонуємо зробити масаж 

кистей та пальців рук «Пригоди горішка»  

https://www.youtube.com/w

atch?v=rqTUvzrO3o8 

8 Зроби Пропонуємо намалювати пожежну машину  

9 Пограй (дидактичні та 

розвиваючі ігри) 

Пропонуємо пограти дидактичну гру «Вогонь-добрий, 

Вогонь-злий» 

https://www.youtube.com/w

atch?v=1_QDnw5UMWI 

10 Побудуй Пропонуємо викласти силует пожежної машини з 

сірників 

 

11 Прогулянка 

(спостереження, 

досліди, фізичні 

вправи, рухливі ігри ) 

Під час прогулянки зверніть увагу з дітьми на зміни в 

природі рідного краю, які сталися останнім часом, 

пригадайте з дітьми, до якої праці покликала осінь 

городників, садівників та двірників, помилуйтеся 

чудесним осінніми картинами, яких,  скоро вже не 

зможемо спостерігати, так як скоро листя облетить з 

дерев.  Поміркуйте про те, як  потрібно поводитися, щоб 

у цю пору не зашкодити рідній природі, та трішки   

пограйте і попрацюйте з дітьми. 

Пограйте в рухливу гру «День і ніч» 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/w

atch?v=T5eiQW0ACt 

 

12 Після денного 

відпочинку 

 

Виконайте з дітками дихальну гімнастику «Весела 

Маша» 

https://www.youtube.com/w

atch?v=4E0JqRfW4_Y  

13 Формуємо трудові 

навички 

Спонукайте дитину до прибирання та миття посуду після 

прийому їжі.  

 

14 Пограй (сюжетні ігри) Пограйте в сюжетну гру «Пожежники»  

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

говорили? Що тобі сподобалось найбільше? 

 

16 Підготовка до сну  Прослухайте  аудіоказку «Про двох жадібних ведмежат» https://www.youtube.com/w

atch?v=dSmgUikYX60 
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