
КАРТКА ДНЯ 
 

на 14 жовтня для дітей середньої групи 

за тематичним тижнем «Козацькому роду нема переводу» 

Тема дня «Ми - діти козацького роду» 
 

№ 

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 і 

вікно і запитайте: Яка пора року? Який сьогодні день? Яка там 

погода?  Як сьогодні одягнутись?  

 

4 Ранкова гімнастика  Зробіть разом з дитиною ранкову руханку «Ми з України». https://www.youtube.com/

watch?v=J_m9nebQ7ik  

5 Підготовка до 

заняття 

Підготуйте, будь ласка, до сьогоднішнього відеозаняття та музично-

спортивної розваги обладнання та матеріал: тісто на вареники, 

начинка на вареники, резиновий килимок, качалка, довгу мотузку, 

олівці чи палички для рахування, чотири аркуші паперу, дві ложки, 

дві миски, каструлю, 10 кубиків конструктора ЛЕГО, два м’ячика.  

 

6 Заняття Запрошуємо дітей до відеозаняття «Козацькому роду нема переводу» 

вихователя середньої групи № 8 О. В. Марчук . 

https://youtu.be/LZHjvixt

H9w 

https://dnz37.edu.vn.ua/7_

Sered_group.html  

7 Вправи для очей Пропонуємо після перегляду відеозаняття вправи для очей «Очам 

даємо відпочинок». 

 

https://www.youtube.com/

watch?v=AmFm-

WUNhP0&feature=share

&si=ELPmzJkDCLju2Kn

D5oyZMQ  

8 Зроби Зробіть разом з дитиною аплікацію «Прапор України». Доручіть 

дитині розрізати по довжині навпіл папір блакитного і жовтого 

кольорів. Покажіть, як їх склеїти між собою. Допоможіть дитині 

нарізати нитки відповідної довжини, щоб зробити стебла колосків. 

Нехай дитина приклеїть їх до жовтої частини Прапора. Викладіть 

макаронами на одному стеблі колосок, дитина нехай приклеїть. 

Потім дитина самостійно викладає і приклеює колоски. 

 

9 Пограй (дидактичні 

та розвиваючі ігри) 

Радимо пограти дидактичну гру «Назви символ України».  https://www.youtube.com/

watch?v=fjJAmipHdp0  

10 Побудуй Запропонуйте дитині побудувати «Курінь для козаків» 

використовуючи різні види конструкторів. 

 

11 Прогулянка 

(спостереження, 

досліди, фізичні 

вправи, рухливі 

ігри ) 

На прогулянці зверніть увагу на осіннє небо. 

- Якого кольору небо? 

- Які на ньому хмари? 

- Чи можуть хмари закривати сонце? 

- Як стає на дворі, коли сонце ховається за хмарами? 

- На що схожі хмаринки? 

В зручний для вас час долучіться разом з дитиною до музично-

спортивної розваги «Козацькому роду нема переводу». Підготували 

музичний керівник Кравець Н.М. та інструктор з фізкультури 

Семенюк О.М. 

 

 

 

 
 
 
https://youtu.be/KK-h2-

sUmFg 

12 Після денного 

відпочинку 

 

Пропонуємо виконати вправи гімнастики пробудження 

«Прокидайлики». 

 

https://www.facebook.com

/watch/?v=559615821603

616  

13 Формуємо трудові 

навички 

Нагадайте дитині про кімнатні рослини. 

Попросіть їх полити, обірвати сухі листки, протерти пил на листках, 

розпушити землю. 

 

14 Пограй (сюжетні 

ігри) 

Запропонуйте дитині пограти у сюжетно–рольову гру «Сім’я». 

Спонукати дітей до творчого відтворення в грі побуту родини. Вчити 

діяти в уявних ситуаціях, використовувати різні предмети - 

замінники. 

 

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

Що тобі сподобалось найбільше? 
 

16 Підготовка до сну  Перед сном почитайте дитині книжку. Казки добре тренують уяву та 

вміння аналізувати дії інших. 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=J_m9nebQ7ik
https://www.youtube.com/watch?v=J_m9nebQ7ik
https://youtu.be/LZHjvixtH9w
https://youtu.be/LZHjvixtH9w
https://dnz37.edu.vn.ua/7_Sered_group.html
https://dnz37.edu.vn.ua/7_Sered_group.html
https://www.youtube.com/watch?v=AmFm-WUNhP0&feature=share&si=ELPmzJkDCLju2KnD5oyZMQ
https://www.youtube.com/watch?v=AmFm-WUNhP0&feature=share&si=ELPmzJkDCLju2KnD5oyZMQ
https://www.youtube.com/watch?v=AmFm-WUNhP0&feature=share&si=ELPmzJkDCLju2KnD5oyZMQ
https://www.youtube.com/watch?v=AmFm-WUNhP0&feature=share&si=ELPmzJkDCLju2KnD5oyZMQ
https://www.youtube.com/watch?v=AmFm-WUNhP0&feature=share&si=ELPmzJkDCLju2KnD5oyZMQ
https://www.youtube.com/watch?v=fjJAmipHdp0
https://www.youtube.com/watch?v=fjJAmipHdp0
https://youtu.be/KK-h2-sUmFg
https://youtu.be/KK-h2-sUmFg
https://www.facebook.com/watch/?v=559615821603616
https://www.facebook.com/watch/?v=559615821603616
https://www.facebook.com/watch/?v=559615821603616

