
КАРТКА ДНЯ 

 
на 13 жовтня для дітей старшої групи 

Тематичний тиждень «Козацькому роду нема переводу» 

Тема дня «Як козаки на привалі відпочивали» 
 

№ 

з/п 

Види 

діяльності 
Рекомендований зміст освітньої діяльності 

Примітки та 

посилання на 

інтернет-джерела 
1 Підйом та ранкова 

гігієна 
Формуйте здорові навички змалечку. Нагадайте  дитині, як 

правильно чистити зуби. Виховувати самостійність. 
 

2 Добрий ранок, 

дзеркало 
Підійдіть з дитиною до дзеркала і запитайте: Що тобі снилося? Який 

у тебе настрій? Як гадаєш, що цікавого та приємного він тобі 

подарує? А що приємного ти хотів/хотіла б зробити сьогодні для 

себе? А для інших? 

 

 

3 Подивись у вікно Навчіть дитину самостійно аналізувати довкілля. Погляньте з нею у 

вікно і запитайте: Яка на вулиці погода?  Який настрій у природи?   

Визнач температуру повітря за вікном. Чи правильно ти 

підібрав/підібрала одяг? 

 

4 Ранкова 

гімнастика  
Пропонуємо зробити з дітьми ранкову руханку «Лариска» з 

інструктором  фізкультури Семенюк О. М. 

https://youtu.be/FPYBLfT

auyA  

5 Підготовка до 

заняття 
Підготуйте, будь ласка, до сьогоднішнього онлайн-заняття та 

музично-спортивної розваги обладнання та матеріал: кольорові 

геометричні фігури (коло, квадрат, трикутник, чотирикутник), довгу 

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

ложки, дві миски, каструлю, 10 кубиків конструктора ЛЕГО, два 

м’ячика. 

 

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

Google Meet до заняття «Як козаки на привалі відпочивали». 

Проводити буде  вихователь групи № 7 Гайдей Т.І. 

https://meet.google.com/q

wk-brzj-vqe  

7 Вправи для очей Пропонуємо після онлайн-заняття гімнастику для очей. https://youtu.be/u4wWOo

_t7Zo  

8 Зроби Запропонуйте дітям прийняти участь у майстер-класі з малювання 

«Український козак». 

https://youtu.be/GDNhR3

00vKs  

9 Пограй 

(дидактичні та 

розвиваючі ігри) 

Пропонуємо інтерактивну гру на онлайн-платформі Jigsawplanet 

«Козацький борщ». Створила вихователь Гайдей Т.І. 

https://learningapps.org/di

splay?v=pbbgsnrnc22  

10 Побудуй Запропонуйте дитині побудувати з будь-якого конструктора вежу.  

11 Прогулянка 

(спостереження, 

досліди, фізичні 

вправи, рухливі 

ігри) 

Радимо батькам разом з дітьми під час прогулянки поспостерігати за 

деревами, зібрати гарне листя з різних дерев. Повторити і закріпити 

назви дерев та особливості зовнішнього вигляду листя кожного 

дерева.  Розвивати увагу, спостережливість, мовлення. Виховувати 

вміння милуватися красою осінньої природи. 

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 
Рекомендуємо дихальну  гімнастику.  https://youtu.be/6xJhu6O

TZy4   

13 Формуємо трудові 

навички 
Вчіть дитину доглядати за кімнатними квітами: перевіряти чи не 

сухий ґрунт, поливати за необхідності, протирати листя від пилу. 

 

14 Пограй (сюжетні 

ігри) 
Разом з дітьми пограйте в сюжетну гру «День народження у Козака». 

Спонукайте дітей до відтворення життєвих моментів. 

 

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

Що тобі сподобалось сьогодні найбільше? 

 

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

вміння аналізувати дії інших.  

Кожного вечора кажіть дитині: Я тебе люблю. Я завжди поруч. Ти 

завжди можеш розраховувати на мою підтримку. Це має стати 

підсвідомою настановою. 
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