
КАРТКА ДНЯ 
 

на 18 жовтня для дітей молодшої  групи 

за тематичним тижнем «Домашні улюбленці» 

Тема дня «Друзі наші менші» 
 

№ 

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 вмиватися і 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  Руханка-зарядка  "Раз, два, три". https://www.youtube.co

m/watch?v=BPc8GuN

w6BI  

5 Підготовка до заняття Підготуйте до заняття губку для миття посуду  без 

жорсткої основи, нитки. 

 

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

платформі Google Meet  до заняття «Друзі наші менші». 

Проводити буде вихователь  молодшої групи № 4 

Михальнюк О.В. 

https://meet.google.com

/wvn-vmot-wwx  

7 Вправи для очей Пропонуємо вправи для очей «Бджілочка». https://www.youtube.co

m/watch?v=iXK1ltGfo

oE  

8 Зроби Запропонуйте дитині розмалювати зображення кішки.  

9 Пограй (дидактичні та 

розвиваючі ігри) 

Пропонуємо пограти інтерактивну гру «Мама та 

дитинчата», яку створила в веб-додатку jigsawplanet 

вихователь Михальнюк О.В.  

https://learningapps.org/

watch?v=pncrxx6uk22  

10 Побудуй Запропонуйте дитині зробити мордочку кішки з паперової 

тарілки. Для цього приклейте до паперової тарілки 

вирізані з кольорового паперу вуха, очі, ніс, рот і вуса так, 

щоб вийшла мордочка кішки.   

 

11 Прогулянка 

(спостереження, 

досліди, фізичні 

вправи, рухливі ігри ) 

Поспостерігайте за працею двірника. Зверніть увагу на 

чистоту на території ігрового майданчика. Хто турбується 

про чистоту вулиці? Викликати бажання допомагати 

стежити за чистотою на майданчику. Запропонувати дітям 

допомогти двірникові, позбирати сухі гілки з території. 

Пограйте з дитиною у гру «Біжи до мене!». Дитина стоїть   

за 8-10 м від вас. На слова "Біжи до мене!" дитина біжить, 

а ви  зустрічає її з простягнутими руками і каже: 

"Прибігла! Ну, тепер біжи назад!". Дитина біжить на своє 

місце. Гра повторюється. 

 

12 Після денного 

відпочинку 

 

Пропонуємо виконати корекційну гімнастику для 

профілактики порушень  формування стопи.  
https://www.youtube.co

m/watch?v=XY7nsLOL

XNU  

13 Формуємо трудові 

навички 

Спонукати дітей до прибирання іграшок після ігор.  

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

бабусі у село, розглянути, які тваринки там проживають.  

 

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

говорили? Що тобі сподобалось найбільше?  

 

16 Підготовка до сну  Аудіоказка на ніч  «У сонечка в гостях». https://www.youtube.co

m/watch?v=19QeK40D

Fvs  
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