
КАРТКА ДНЯ 
 

на 17 жовтня для дітей середньої групи 

за тематичним тижнем «Все живе на світі має право жити»  

Тема дня «Лісова родина» 
 

№ 

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 розчісувати волосся, як правильно це 

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? Яка 

сьогодні погода? Розкажи, яке сьогодні небо? Чи є на 

ньому сонечко? 

 

4 Ранкова гімнастика  Рекомендуємо виконати ранкову руханку. https://www.youtube.

com/watch?v=Phj5tw

eQces  

5 Підготовка до заняття Перед заняттям пропонуємо переглянути  дітям 

розвиваючий мультик «Лісові тварини». 

https://www.youtube.

com/watch?v=1-

4QEFKpuqM  

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

платформі Google Meet до заняття «У гості до лісових 

звірят». Проводити буде вихователь середньої групи № 10 

Дідик Л.П. 

https://meet.google.c

om/hmr-zrcm-qwm  

7 Вправи для очей Пропонуємо гімнастику для очей «Очі щільно ми 

закрили». 

https://www.youtube.

com/watch?v=WWo

EYsJRVH8  

8 Зроби Запропонуйте дитині виготовити із жолудів смаколики 

для білочки. 

 

9 Пограй (дидактичні та 

розвиваючі ігри) 

Пропонуємо впродовж дня разом з дітьми пограти в 

дидактичну гру «Як добре ти знаєш назви диких тварин». 

https://www.youtube.

com/watch?v=eOJyV

TdeDZQ  

10 Побудуй Запропонуйте дитині побудувати з конструктора LEGO 

будиночок для зайчика. 

 

11 Прогулянка 

(спостереження, 

досліди, фізичні 

вправи, рухливі ігри ) 

Під час прогулянки до лісу поспостерігайте за опаданням 

листя, розгляньте все навкруги: дерева, кущі, квіти, 

травичку, помилуйтеся гарними барвами осені. Зверніть 

увагу, як осінь змінює дерева та кущі, куди падає листя з 

дерев? Пропоную вибрати з опалого листя якнайбільше 

схожих між собою листочків.  

Пограйте з дитиною у рухливу гру «Сонечко і дощик». 

https://www.youtube.

com/watch?v=nATN

1XE49H4  

12 Після денного 

відпочинку 

 

Рекомендуємо виконати дихальну гімнастику, релаксацію. https://www.youtube.

com/watch?v=67nsp

58w284  

13 Формуємо трудові 

навички 

Спонукайте дитину до прибирання кімнати, поливання 

кімнатних квітів. 

 

14 Пограй (сюжетні ігри) Запропонуйте дитині пограти у сюжетно-рольову гру 

«Подорож до лісу». Спонукайте дитину до відтворення 

життєвих моментів. 

 

15 Рефлексія Запитайте у дитини: Чи цікаво було сьогодні? Що 

найбільше сподобалось та запам‘яталось?  

 

16 Підготовка до сну  Перед сном пропонуємо послухати  дитячу пісеньку 

«Дружньо лісом ми йдемо». 

https://www.youtube.

com/watch?v=P8jsFy

g27hM  
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