
КАРТКА ДНЯ 
на 21 жовтня для дітей середньої групи 

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

Тема дня «У світі тварин» 

№ 

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 турбуватися про свої зуби та покажіть, як 

правильно користуватись зубною щіткою. 

 

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  

погода за вікном? Якого кольору небо? Чи є надворі дощ? 

 

4 Ранкова гімнастика  Рекомендуємо виконати ранкову руханку https://www.youtube.com/
watch?v=Phj5tweQces  

5 Підготовка до заняття Підготуйте до онлайн-заняття матеріал: насіння 

соняшника, пластилін, стеку, серветки, дощечку 

 

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

платформі Google Meet до заняття «Веселий їжачок». 

Проводити буде керівник гуртка Кушнір О.В. 

https://meet.google.com/x
dw-djug-fny  

7 Вправи для очей Пропонуємо після онлайн-заняття гімнастику для очей 

«Очі щільно ми закрили» 

https://youtube.com/watch

?v=WWoEYsJRVH8&fea
ture=share  

8 Зроби Запропонуйте дитині виготовити тваринку з паперу, в 

техніці оригамі. 

https://www.youtube.com/
watch?v=MczNPv3oifo  

9 Пограй (дидактичні та 

розвиваючі ігри) 

Пропонуємо пограти у дидактичну гру «Впізнай тварину 

за її голосом» 

https://www.youtube.com/
watch?v=8EFKUGfbn-4  

10 Побудуй Запропонуйте дитині побудувати з будівельного матеріалу 

будиночок для песика. Запросіть песика і його друзів до 

будиночку 

 

11 Прогулянка 

(спостереження, 

досліди, фізичні 

вправи, рухливі ігри) 

Сонячного теплого дня запропонуйте дітям заплющити 

очі і стати обличчям до сонця. Поспостерігайте з дитиною 

за осіннім сонечком. Сонечко не гріє, як улітку, воно лише 

торкається своїми промінцями. Пограйте у рухливу гру 

«Сонечко і дощик». За допомогою кольорової крейди, 

пофантазуйте та намалюйте сонечко 

 

12 Після денного 

відпочинку 

 

Пропонуємо виконати дихальну гімнастику, релаксацію https://www.youtube.com/

watch?v=67nsp58w284  

13 Формуємо трудові 

навички 

Спонукайте дитину прибирати за домашнім улюбленцем  

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

«Подорож до лісу». Допоможіть створити ігрову ситуацію 

 

15 Рефлексія Запитайте у дитини: Як пройшов день? Що тобі 

сподобалось робити найбільше? Яка твоя улюблена 

тваринка? 

 

16 Підготовка до сну  Перед сном пропонуємо послухати казку «Самотній 

їжачок» 

https://www.youtube.com/

watch?v=oTeEQuTzcUI  

17 Батьківська школа Для Вас, батьки ми підготували консультацію «Роль 

домашніх тварин в житті дітей» 

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

oads/tiger-

1666169871.pdf 
https://dnz37.edu.vn.ua/2_

radut_vuxovatel.html  
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