
КАРТКА ДНЯ 
 

на 21 жовтня для дітей II молодшої групи 

за тематичним тижнем «Домашні улюбленці» 

Тема дня «Кішки і собаки - друзі людини» 
 

№ 

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 вмиватися та як 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 у вікно і запитайте: Яка пора року? Який сьогодні 

день? Яка погода за вікном?  Що бачимо за вікном? Як 

сьогодні потрібно одягнутись?  

 

4 Ранкова гімнастика  Для зняття м’язового і розумового напруження та для 

почуття бадьорості й свіжості виконайте руханку «Обіймай» 
інструктора з фізкультури Семенюк О.М. 

https://www.youtube.com/wat

ch?v=7tXd-ZPkRvw    

5 Підготовка до заняття Пропонуємо переглянути пізнавальне відео «Мої друзі - 

домашні улюбленці». 

https://www.youtube.com/wat

ch?v=RMeXsxFk1Rc 

6 Заняття В першу половину дня, в зручний час, пропонуємо 

переглянути сюжетне відеозаняття «Весела білочка» 
інструктора з фізкультури Семенюк О.М. 

https://youtu.be/_6qC1oaw-Sw 

https://dnz37.edu.vn.ua/6_2_m

ol_group.html  

7 Вправи для очей Пропонуємо після перегляду відеозаняття провести 

гімнастику для очей «Білка». 

https://www.youtube.com/wat

ch?v=XxbfeZQRYsk 

8 Зроби Запропонуйте дитині намалювати цуцика. Для цього 

потрібно наклеїти на аркуш фон - сонечко, кісточку, потім 

поролоновим штампом малювати шерсть коричневого 

кольору і пальчиком домалювати квіти. 

 

9 Пограй (дидактичні та 

розвиваючі ігри) 

Пропонуємо пограти інтерактивну гру «Кішки і собаки –

наші друзі», яку створила в веб-додатку jigsawplanet 

вихователь Власюк В.О. 

https://www.jigsawplanet.com/

?rc=play&pid=206adb116a29 

10 Побудуй Запропонуйте дитині викласти  з геометричних фігур 

будиночок для свого улюбленця.  

 

11 Прогулянка 

(спостереження, 

досліди, фізичні 

вправи, рухливі ігри ) 

Під час прогулянки зверніть увагу дитини на красу осіннього 

пейзажу,  поспостерігайте за осінніми деревами та кущами, 

декламуючи вірш Надії Приходько «Жовтень» Тихо осінь 

ходить гаєм. 

                   Ліс довкола аж горить. 

                   Ясен листя осипає. 

                   Дуб нахмурений стоїть. 

Навчайте дитину розрізняти види кущів і дерев (за формою і 

забарвленням листя, наявності плодів), покажіть відмінність 

забарвлення дерев (берези, осики, клена). Запропонуйте 

дитині покружляти з листочками, порівняти листки за 

розміром (великий і маленький). 

Пограйте з дитиною в рухливу гру «До кущика біжи».  

 

12 Після денного 

відпочинку 

 

Пропонуємо виконати корекційну гімнастику для  

профілактики порушень формування стопи. 

https://www.youtube.com/wat
ch?v=XY7nsLOLXNU 

13 Формуємо трудові 

навички 

Спонукайте дитину до складання своїх речей та іграшок на 

місця. 

 

14 Пограй (сюжетні ігри) Створіть дитині умови для сюжетно-рольової гри «Сім’я» та 

обіграйте сюжет «Вигулюємо домашніх улюбленців». 

 

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

говорили? Що сьогодні робили? Яка гра сподобалася 

найбільше? 

 

16 Підготовка до сну  Перед сном пропонуємо разом з дитиною прослухати 

аудіоказку «Уперте кошеня». 

https://www.youtube.com/wat

ch?v=zKeYbVCSEpo 

17 Батьківська школа Шановні батьки! Ознайомтесь з консультацією «Роль 

домашніх тварин у житті дітей». 

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

/tiger-1666135300.pdf 
https://dnz37.edu.vn.ua/2_radu

t_vuxovatel.html  
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