
 

КАРТКА ДНЯ 
 

на 18 жовтня для дітей середньої групи 

 

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

Тема дня «Домашні птахи» 
 

№ 

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 вранці, робити зачіски, 

дівчаткам заплітати косички,  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 у вікно і запитайте: Яка пора року? Який сьогодні 

день? Чи світить сонечко? Чи є вітер? Як сьогодні 

одягнутись?  

 

4 Ранкова 

гімнастика  

Пропонуємо зробити разом з дитиною ранкову руханку 

«Хом’ячки». 

https://www.youtube.com/watch?v=3s

uQb7il4kM&feature=share&si=ELPm

zJkDCLju2KnD5oyZMQ  

5 Підготовка до 

заняття 

Пропонуємо переглянути відео казку «Бобове зернятко». https://www.youtube.com/watch?v=d

Dz-

aGSCRF0&feature=share&si=ELPmz
JkDCLju2KnD5oyZMQ  

6 Заняття Запрошуємо дітей взяти участь у музичному   відеозанятті 

«Осіння прогулянка» з музичним керівником Мазур Т.В. 

https://youtu.be/ilcDRgPaaBI  
https://dnz37.edu.vn.ua/7_Sered_grou

p.html  

7 Вправи для очей Пропонуємо гімнастику для очей дітям у віршах «Очі». https://www.youtube.com/watch?v=W

WoEYsJRVH8&feature=share&si=E

LPmzJkDCLju2KnD5oyZMQ  

8 Зроби Пропонуємо зробити будиночок для птахів.  

9 Пограй   

(дидактичні та 

розвиваючі ігри) 

Пропонуємо пограти онлайн-пазли «Півень», які створила у 

веб-додатку вихователь середньої групи №11 Лопухова Н.Б. 

https://www.jigsawplanet.com/?rc=pla

y&pid=0c2ca8722e56 

10 Побудуй Запропонуйте дитині побудувати загорожу для птахів з 

деталей будівельного конструктора. 

 

11 Прогулянка 

(спостереження, 

досліди, фізичні 

вправи, рухливі 

ігри ) 

Поспостерігати за голубами. Послухати туркотіння голубів, 

які прилетіли в двір. Чи бояться вони людей? Описати 

птахів. Що люблять їсти голуби? Чи відлітають вони на зиму 

в теплі краї? Чому їх називають птахами миру. 

Запропонуйте дитині погодувати птахів зернятками, 

крихтами. 

Пропонуємо на прогулянці пограти в рухливу гру «Знайди 

свій будиночок» (орієнтування в просторі). 

 

12 Після денного 

відпочинку 

 

Пропонуємо виконати вправи на дихання. https://www.youtube.com/watch?v=9

AL6p2dZYzk&feature=share&si=EL
PmzJkDCLju2KnD5oyZMQ  

13 Формуємо трудові 

навички 

Спонукайте дитину до прибирання власного ігрового 

куточка: прибирання іграшок, складання книжечок і т. д. 

 

14 Пограй (сюжетні 

ігри) 

Запропонувати дітям пограти сюжетну гру «На пташиному 

дворі». Спонукайте дитину до відтворення моментів 

годування тварин, напування, гарного ставлення, догляду. 

 

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

говорили? Що тобі сподобалось найбільше? 

 

16 Підготовка до сну  Пропонуємо вивчити українську народну пісню «Два 

півники». 

https://www.youtube.com/watch?v=ec
5Gu_TYqdE&feature=share&si=ELP

mzJkDCLju2KnD5oyZMQ  
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