
КАРТКА ДНЯ 
 

на 11 жовтня для дітей старшої групи 

за тематичним тижнем «Козацькому роду нема переводу».  

Тема дня «Народні символи України» 
 

№ 

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 

«Весела зарядка». 

https://www.youtube.c

om/watch?v=ZipqDkZ

SpJQ  

5 Підготовка до 

заняття 

Перед заняттям пригадайте з дитиною державні, народні символи 

України. 

 
 

 

6 Заняття Можна долучитись до перегляду  відеозаняття «Маленьким 

українцям про народні символи». Проводити буде вихователь 

старшої групи № 3 Б’єнь В.М. 

https://youtu.be/xsNIe

6QBauE 

https://dnz37.edu.vn.ua

/8_Star_group.html  

7 Вправи для очей Пропонуємо дітям виконати гімнастику для очей «Очі щільно ми 

закрили». 

https://www.youtube.c

om/watch?v=WWoEY

sJRVH8  

8 Зроби Запропонуйте дитині зробити цікаву іграшку «Кумедні смайли».Таку 

іграшку антистрес, Ви зможете зробити зі звичайного білого або 

кольорового паперу своїми руками, використовуючи техніку орігамі. 

Ця чудова паперова саморобка і робити її одне задоволення, легко і 

просто. 

https://www.youtube.c

om/watch?v=PKXvtP8

vFXM  

9 Пограй 

(дидактичні та 

розвиваючі ігри) 

Пропонуємо пограти дидактичні ігри логіко-математичного 

спрямування «Збери урожай», «Вітер та листочки». 

https://youtu.be/puL9q

cs_7EA 

https://www.youtube.c

om/watch?v=t5DVZC

VejvE.  

10 Побудуй На розвиток зорового і просторового сприйняття, уваги, мислення, 

пам'яті, дрібної моторики запропонуйте дитині побудувати з 

площинних геометричних фігур основних кольорів «Вишиванку». 

 

11 Прогулянка 

(спостереження, 

досліди, фізичні 

вправи, рухливі 

ігри ) 

Під час прогулянки поспостерігайте за перелітними птахами. Які 

птахи відлітають у теплі краї? Навіщо вони це роблять? Птахи 

збираються в зграї, літають низько над землею. Це означає, що скоро 

вони відлетять у вирій. Першими це зроблять ластівки, оскільки з 

настанням холодів зникають комахи, яких вони ловлять на льоту. 

Останніми відлітають качки, гуси, журавлі, оскільки водойми 

починають замерзати. 

 Пограйте у рухливу гру «Поділися із другом…» 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/gPpif

w_S7U4  

12 Після денного 

відпочинку 

Рекомендуємо дихальну гімнастику «Мандрівка». https://www.youtube.c

om/watch?v=UGXJDx

3XiaQ  

13 Формуємо трудові 

навички 

Спонукайте дитину до прибирання своїх речей на своє місце. 

Підтримуйте ініціативу дитини. 

 

14 Пограй (сюжетні 

ігри) 

Радимо у вільний час разом з дитиною погратися у сюжетну гру 

«День з життя родини». Мета: вчити виконувати статево-соціальні 

ролі, визначати склад сім’ї, формувати уявлення про колективному 

веденні господарства, про сімейні взаємини, розвивати вміння 

підтримувати ігровий задум, виховувати любов, доброзичливе, 

дбайливе ставлення до членів сім'ї, інтерес до їх діяльності. 

 

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

Що тобі сподобалось найбільше? 

 

16 Підготовка до сну  Перед сном пропонуємо послухати дітям аудіоказку «Красуня осінь». https://www.youtube.c

om/watch?v=ZH6_IqT

SP-o  
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