
КАРТКА ДНЯ 
 

на 17 жовтня для дітей II молодшої групи 

за тематичним тижнем «Домашні улюбленці» 
Тема дня «Тварини – наші друзі» 

 

№ 

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. Як 

потрібно вмиватися, правильно користуючись милом. 

 

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 «За тваринкою 

повтори».  

https://www.youtube.

com/watch?v=hx6_Q

Lh9fJQ 

5 Підготовка до заняття Підготуйте, будь ласка, до сьогоднішнього онлайн-заняття 

матеріал для малювання: папір білого кольору, фарби різних 

кольорів, пензлик, серветки, склянку з водою. 

 

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

Google Meet до заняття «Тварини - наші друзі». Проводити буде 

вихователь ІІ молодшої групи № 4 Ліневич В. Ю. 

https://meet.google.co

m/qdk-mksv-wbw 

 

7 Вправи для очей Пропонуємо після онлайн-заняття провести гімнастику для очей 

«Білка». 

https://www.youtube.

com/watch?v=Xxbfe

ZQRYsk 

8 Зроби Запропонуйте дитині зробити з пластиліну м’ячик для песика чи 

киці. 

 

9 Пограй (дидактичні та 

розвиваючі ігри) 

Пропонуємо пограти онлайн-пазли «Наші пухнасті друзі», який 

створила в веб-додатку jigsawplanet вихователь Ліневич В.Ю. 

https://www.jigsawpl

anet.com/?rc=play&pi

d=0b1edac8923d 

10 Побудуй Запропонуйте дитині побудувати будку для песика з об’ємного 

конструктора. Вчити поєднувати частини конструктора між 

собою та створювати певну будівлю.   

 

11 Прогулянка 

(спостереження, 

досліди, фізичні вправи, 

рухливі ігри ) 

Запропонуйте дитині під час прогулянки поспостерігати за 

бездомною кішкою.  

Де живе кішка? Чим вона харчується? Якого кольору у неї 

шерсть? Як можна допомогти безпритульним тваринам?  

Пограйте з дитиною у рухливу гру «Повтори рухи за твариною»  

(імітація рухів) 

Запропонуйте дитині нагодувати тваринку.  

Зверніть увагу дитини, що дуже важливо піклуватись не тільки 

про домашніх тварин, а й про безпритульних. Не слід ображати їх 

байдужістю, адже вони, так само як і ми, є живими істотами.  

 

 

 

 

 

12 Після денного 

відпочинку 

 

Пропонуємо зробити з дітьми пальчикову гімнастику «Кішки - 

мишки». 

Додаток 1 

13 Формуємо трудові 

навички 

Спонукайте дитину до складання своїх речей та іграшок.   

14 Пограй (сюжетні ігри) Пограйте з дітьми в сюжетну гру «Сім’я». 

«Частування тварин»  

Обіграйте ситуацію, що до вас завітали різні тварини, але вони 

чомусь сумні, говорять, що хочуть їсти. Дитина заспокоює тварин, 

розповідає їм, які смачні супи,  каші компоти можуть «варити» 

діти. Запитайте в дитини, чи може вона приготувати їжу і 

погодувати тварин. Разом з дитиною приготуйте їжу та накорміть 

тварин.    

 

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

говорили? Що тобі сподобалось найбільше? Що потрібно робити 

щоб бути здоровим? 

 

16 Підготовка до сну  Перед сном пропонуємо прослухати аудіоказку «Розумна собачка 

Соня».  

https://www.youtube.

com/watch?v=uCTGt

vA5AY4 
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