
КАРТКА ДНЯ 
 

на 21 жовтня для дітей І молодшої групи 

за тематичним тижнем «Можна й не можна» 

Тема дня «Природу бережи, будь здоровим завжди» 

 

№ 

з/п 
Види діяльності Рекомендований зміст освітньої діяльності 

Примітки та 

посилання на 

інтернет-джерела 

1 Підйом та ранкова 

гігієна 

Формуйте здорові навички змалечку. Власним прикладом 

нагадуйте дитині про необхідність щоденних гігієнічних 

процедур 

 

2 Добрий ранок, дзеркало  Підійдіть з дитиною до дзеркала і запитайте: Що ти бачиш? 

Який у тебе настрій? Що тобі снилось уночі?  

 

 

3 Подивись у вікно Навчіть дитину самостійно аналізувати довкілля. Погляньте з 

нею у вікно і запитайте: Яка пора року? Який сьогодні день? Яка 

там погода?  Як сьогодні одягнутись?  

 

4 Ранкова гімнастика  Пропонуємо зробити дітям веселу руханку «Так, так сказала 

голова», яку  підготувала  інструктор з фізкультури О.М. 

Семенюк 

https://www.youtube.co

m/watch?v=EXyPduQj

Q7k 

5 Підготовка до заняття Перед заняттям дитині цікаво було б переглянути відео 

«Знайомство з музичними інструментами для найменших». 

https://www.youtube.co

m/watch?v=yX47OAqT

Qrk 

 

6 Заняття Перейдіть за посиланням, та пограйте музичну  гру «Гра на 

бубні», яку  підготувала  музичний керівник Т.В. Мазур. 

https://youtu.be/7K8qgb

0RP40 

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

7_I_mol_group.html  

7 Вправи для очей Після відео рекомендуємо гімнастику для очей . https://www.youtube.co

m/watch?v=QEZ5k_7d

Pl0 

8 Зроби У вільний час діткам буде цікаво виконати пальчикову 

гімнастику «Сонечко (Сонечко жучок)». 

Зробіть з малечею сонечко-жучок з горіхової шкаралупи, 

використайте гуашеву фарбу та пластилін.   

https://www.youtube.co

m/watch?v=pz54LhF4T

0o 

 
9 Пограй (дидактичні та 

розвиваючі ігри) 

 Пограйте з дитиною дидактичну  гру  «Чарівні кубики». 

 

Додаток 1 

10 Побудуй Запропонуйте дитині побудувати з кубиків будиночок для  

іграшок. 

 

11 Прогулянка 

(спостереження, 

досліди, фізичні вправи, 

рухливі ігри) 

Виходьте на прогулянку у різну погоду, прислухайтесь з дітьми 

до звуків природи, звуків транспорту, голосів птахів, тварин, 

знайомте з невідомими звуками, розвивайте любов до 

навколишнього світу.                                                                                          

Доцільно на свіжому повітрі  пограти  музичну рухливу гру 

«Роби як я». 

 

 

https://www.youtube.co

m/watch?v=REerwSwN

Kgs 

 

12 Після денного 

відпочинку 

Пропонуємо загартування:  обтирання тіла дитини вологим 

рушником (1–2 хвилини) спочатку рук та шиї. Далі – обтирання 

до пояса, потім ноги. Температура води  поступово знижується 

кожних три дні від 32 градусів до 20 градусів С. 

 

13 Формуємо трудові 

навички 

Спонукайте дитину до прибирання іграшок після ігор та забав.  

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

говорили? Що тобі сподобалось найбільше? 

 

15 Підготовка до сну  Перед сном, малечі буде цікаво послухати казку «Бережи 

природу».   

https://www.youtube.co

m/watch?v=Xjw3F8kF

ROw&t=23s 

 

16 Батьківська сторінка Для Вас, батьки, на сайті закладу, ми підготували консультацію 

«Кімнатні рослини в житті дитини». 

http://dnz37.edu.vn.ua/u

ploads/tiger-

1666181463.pdf 

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

2_radut_vuxovatel.html  
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Дидактична  гра «Чарівні кубики» 

Завдання: збагачувати чуттєвий досвід дітей різними сенсорними враженнями. 

Вчити слухати і розуміти звернену до них мову, розрізняти і називати основні 

кольори, вправляти у групуванні предметів за певними сенсорними ознаками.  

Розвивати спостережливість та увагу, пам’ять, мислення. Виховувати 

посидючість, та охайність в роботі з пластиліном 

Матеріал: чотири кубики різних кольорів, пластилін. 

Хід гри 

Дорослий  показує дітям кубики і просить назвати, якого кольору кожен із 

них. Після цього непомітно прибирає один із кубиків і просить малюків 

уважно поглянути і відповісти:                                                                                                 

- Чи всі кубики на місці?                                                                                                             

- Якого кольору кубик зник?                                                                                                      

Потім дорослий пропонує малюкам побудувати з цих кубиків вежу.                                      

По закінченню гри виліпіть кубик з пластиліну, порівняйте його з іншими 

кубиками. 

 

За матеріалом https://naurok.com.ua/kartoteka-didaktichnih-igor-sensornogo-

vihovannya-dlya-ditey-3-go-roku-zhittya-158703.html 
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