
КАРТКА ДНЯ 
 

на 12 жовтня для дітей ІІ молодшої групи 

 за тематичним тижнем «Маленькі козачата» 

Тема дня «Козацькому роду - нема переводу» 
 

№ 

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 у вікно і запитайте: Яка пора року? 

Який сьогодні день? Яка там погода?  Як сьогодні 

одягнутись?  

 

4 Ранкова гімнастика  Пропонуємо зробити з дітьми ранкову руханку 

«Гопачок». 

https://www.youtube.com/wat

ch?v=13DN_qYIy2c  

5 Підготовка до заняття Будь ласка, до сьогоднішнього відеозаняття підготуйте 

матеріал: аркуш білого паперу, гуаш, стаканчик з 

водою, пензлик,  паперову серветку. 

 

6 Заняття Пропонуємо переглянути відеозаняття «Ми - маленькі 

козачата» вихователя ІІ молодшої групи № 5 

Паламарчук О. Д. 

https://youtu.be/Rpga4RUMy

a4 

https://dnz37.edu.vn.ua/6_2_

mol_group.html  

7 Вправи для очей Пропонуємо гімнастику для очей.  https://ne-

np.facebook.com/vsimpptx/vi

deos/8  

8 Зроби Запропонуйте дитині намалювати курінь (житло для 

козаків).   

9 Пограй (дидактичні та 

розвиваючі ігри) 

Пропонуємо пограти онлайн-пазли «Славні козаки», 

який створила в веб-додатку jigsawplanet вихователь 

Паламарчук О. Д. 

https://www.jigsawplanet.com

/?rc=play&pid=1d4e25422c54  

10 Побудуй Запропонуйте дитині побудувати човен-чайку для 

могутніх козаків Запорізької Січі. 

   

11 Прогулянка 

(спостереження, 

досліди, фізичні 

вправи, рухливі ігри ) 

Запропонуйте дитині пограти в рухливу гру до Дня 

Українського козацтва «Булава». 

Впродовж дня поспостерігайте за новими будинками. 

Чи схожі нові будинки на колишнє житло козаків? Чи 

мали колись козаки багатоповерхові будинки? Чому? 

Пограйте у гру на розвиток слуху та уваги. Дорослий 

подає заздалегідь обумовлені сигнали - звукові  

(плескаючи долонями). Коли дорослий плескає в 

долоні один раз, то дитина біжить, коли плескає два 

рази - дитина сідає навпочіпки, коли три - дитина 

крокує. 

https://www.youtube.com/wat

ch?v=xhy3eVLyClM  

 

12 Після денного 

відпочинку 

Було б доречно разом з дітьми виконати пальчикову 

гімнастику «Кращі іграшки» з інструктором з 

фізкультури Семенюк О. М. 

https://youtu.be/0lZnoIA40Z0  

13 Формуємо трудові 

навички 

Спонукайте дитину прибрати після прийому їжі, мити 

посуд  тощо. 

 

14 Пограй (сюжетні ігри) Впродовж дня радимо разом з дітьми пограти у 

сюжетно-рольову гру «Сім'я» - обіграти ігрову 

ситуацію «Підготовка родини до святкування Дня 

українського козацтва».  

 

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

сьогодні говорили?  Що тобі сподобалось сьогодні 

найбільше? 

 

16 Підготовка до сну  Пропонуємо дітям прослухати аудіоказку «Чарівні 

історії про Козаків». 

https://www.youtube.com/wat

ch?v=QSAUpQe3KJA  
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