
КАРТКА ДНЯ 

на 12 жовтня для дітей старшої групи 

за тематичним тижнем  «Козацькому роду нема переводу» 

Тема дня  «Україна наша ненька» 

№ 

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: Який сьогодні день? Чи подобається тобі сьогоднішня 

погода? Який одяг ти обереш до сьогоднішньої прогулянки? 

 

 

4 Ранкова 

гімнастика 

Рекомендуємо зробити ранкову руханку «Обіймай» https://www.youtube.com/watch

?v=o0D2zqEBpBA 

5 Підготовка до 

заняття 

Аркуш паперу А4, дерев’яні корки 2-3шт., або штампи для малювання, 

фарба червоного, блакитного, помаранчевого, жовтого, зеленого, чорного 

кольорів,  ємність з водою, вологі серветки. 

https://www.youtube.com/watch

?v=LmP2BlcVrT4 

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

Meet до заняття «Українські традиції». Проводити буде вихователя 

старшої групи №3 Симчук О.В. 

https://meet.google.com/hix-

njwk-bdq 

7 Вправи для 

очей 

Після користування комп’ютером або гаджетом рекомендуємо провести 

зорову гімнастику «Рідний край». 

https://www.youtube.com/watch

?v=Y4ACKy08GI0  

8 Зроби Запропонуйте дитині намалювати «Український віночок»  

9 Пограй 

(дидактичні та 

розвиваючі 

ігри) 

Пропонуємо  пограти в гру «Речі козака» які створила в програмі 

LearningApps, (пазли) «Козаки», програма jigsawplanet, вихователь 

Симчук О.В. 

https://learningapps.org/display?

v=pcnkup8et22 

https://www.jigsawplanet.com/?

rc=play&pid=2dc616795410 

10 Побудуй Запропонуйте дитині побудувати «коня», використовуючи кубики або 

конструктор LEGO. 

 

11 Прогулянка 

(спостережен

ня, досліди, 

фізичні 

вправи, 

рухливі ігри) 

Поспостерігайте з дитиною за осінньою порою. Зверніть увагу дітей на 

осінні явища природи (холодно, опадає листя, дме холодний вітер, йдуть 

дощі). Покажіть дітям різнобарвність навколишнього світу: чим більше  

вдивляєтеся в природу, тим більше людина бачить  кольорів та їх 

відтінків. 

 

12 Після денного 

відпочинку 

Пропонуємо виконати разом з дитиною дихальні вправи для розвитку 

легень та мовленнєвого апарату дошкільнят. Глибоке дихання активізує 

парасимпатичну нервову систему. 

https://www.youtube.com/watch

?v=6tth0eVJEXs 

 

13 Формуємо 

трудові 

навички 

Спонукайте дитину допомагати, доглядати за кімнатними рослинами 

(зривати сухе листя, поливати, спушувати ґрунт, мити листочки від пилу). 

 

14 Пограй 

(сюжетні ігри) 

Разом з дитиною обіграйте сюжет казки «Звідки козаки брали сили 

захищати нашу неньку» І. Квітка. 

Це дасть уявлення дітям про козаків як про сміливих вправних воїнів, які 

захищали український народ, Україну. 

 

15 Рефлексія Запитайте  у дитини: Як пройшов день? Чи задоволений(на) ти  

сьогоднішнім дозвіллям? Що тобі запам’яталось із сьогоднішнього  дня?  

 

16 Підготовка до 

сну 

Перед сном прослухайте з дитиною казку. «Козаки та хлібороби». Казки 

добре тренують уяву та вміння аналізувати дії інших. 

https://www.youtube.com/watch

?v=JrAywf0OD5s 
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