
КАРТКА ДНЯ 
 

на 20 жовтня для дітей середньої групи 

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

Тема дня «Птахи перелітні й ті, що зимують» 

№ 

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 мити руки і як 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 і вікно і запитайте: Який сьогодні день? 

Яка погода за вікном?  Як сьогодні потрібно одягнутись на 

прогулянку?  

 

4 Ранкова гімнастика  Рекомендуємо виконати ранкову руханку «Обіймай» з 

інструктором фізкультури Семенюк О.М. 

https://www.youtube

.com/watch?v=7tXd-

ZPkRvw 
 

5 Підготовка до заняття Перед відеозаняттям підготуйте спортивний одяг 

для дитини. 
 

 

6 Заняття Запрошуємо взяти участь у сюжетному відеозанятті 

«Осінні клопоти» з інструктором з фізкультури О.М. 

Семенюк.  

https://youtu.be/Zk8ez9

qLa5o  

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

8_Sered_group.html  

7 Вправи для очей Після заняття рекомендуємо виконати вправи для очей 

«Очі щільно ми закрили». 

https://www.youtube.co

m/watch?v=WWoEYsJ

RVH8 

8 Зроби Разом з дитиною з підручних матеріалів зробіть власноруч 

годівничку. 

https://www.youtube.co

m/watch?v=xHSI2299B

tw 

9 Пограй (дидактичні та 

розвиваючі ігри) 

Пропонуємо пограти музичну гру «Барабанщики», яку 

пропонує музичний керівник Т.В.Мазур. 
https://youtu.be/WDyB

Fex6NJg 

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

8_Sered_group.html  

10 Побудуй Побудуйте з дитиною, використовуючи деталі 

будівельного конструктора, будинок для зимуючих 

птахів. 

 

11 Прогулянка 

(спостереження, 

досліди, фізичні 

вправи, рухливі ігри) 

Запропонуйте дитині під час прогулянки поспостерігати 

за життям птахів, які зимують. Навчайте дітей робити 

самостійно висновки під час прогулянки про те, що птахам 

слід допомагати, годувати їх; розвивайте інтерес до 

природи (Які пернаті гості до нас завітали? Які пернаті 

першими сідають на годівницю? Які птахи який корм 

полюбляють? Для чого ми підгодовуємо пташок?). 

На свіжому повітрі пограйте з дитиною у рухливу гру 

«Перелітні та зимуючі птахи». 

https://www.youtube.co

m/watch?v=HqnaD8jb9

dU  

12 Після денного 

відпочинку 

 

Після денного відпочинку виконайте з дитиною 

пальчикову гімнастику «Пташка». 

 

https://www.youtube.co

m/watch?v=8_tguWSgc

3s  

13 Формуємо трудові 

навички 

Запропонуйте дитині зібрати свої речі та розкласти на 

місця. 

 

14 Пограй (сюжетні ігри) Пропонуємо розгорнути сюжетну лінію гри «Інтерв’ю».  

Спонукайте дітей до відтворення ігрових моментів.  

 

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

говорили? Що було легко виконувати? 

 

16 Підготовка до сну  Пропонуємо прослухати  аудіоказку «Кривенька качечка». https://www.youtube.co

m/watch?v=9SrfM1Nd

5p8  
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