
КАРТКА ДНЯ 
 

на 14 жовтня для дітей старшої групи 

 

за тематичним тижнем «Козацькому роду нема переводу».  

Тема дня «Козацькому роду нема переводу» 
 

№ 

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 чистити зуби вранці та як це правильно робити. 

https://www.youtube.com/w

atch?v=W3e70fCFgyM  

2 Добрий ранок, 

дзеркало 

Підведіть  дитину 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 у вікно 

разом та запитайте дитину: Яка пора року зараз? Який сьогодні 

день? Яка там погода?  Як сьогодні одягнутись?  

 

4 Ранкова гімнастика  Пропонуємо виконати ранкову руханку «Обіймай». https://www.youtube.com/w

atch?v=o0D2zqEBpBA 

5 Підготовка до 

заняття 

Підготуйте до відеозаняття матеріал: папір, олівці чи фломастери.  

6 Заняття Пропонуємо переглянути відеозаняття  «Козацькому роду нема 

переводу» вихователя старшої групи № 7 Ошовської О.О. 

 

В зручний для вас час долучіться разом з дитиною до навчально-

тренувального заняття з інструктором з фізкультури Семенюк О.М. 

https://youtu.be/4F91cwEQ

_xc  

 

https://youtu.be/2L5iyWLX

TFs  

https://dnz37.edu.vn.ua/8_St

ar_group.html  

7 Заходи після 

заняття 

Після перегляду відеозаняття пропонуємо зробити масаж кистей та 

пальців рук «Пригоди горішка» з інструктором з фізкультури 

Семенюк О.М. 

https://www.youtube.com/w

atch?v=rqTUvzrO3o8 

8 Зроби Запропонуйте дитині намалювати козака (олівцями, фарбами, 

фломастерами).  

 

9 Пограй (дидактичні 

та розвиваючі ігри) 

Радимо пограти дидактичну гру «Символи України».  

 

Пропонуємо інтерактивну гру на онлайн-платформі Jigsawplanet 

«Козацький борщ». 

https://www.youtube.com/w

atch?v=fjJAmipHdp0 

https://learningapps.org/disp

lay?v=pbbgsnrnc22 

10 Побудуй Сконструюйте разом з дітьми з ватних паличок козацький курень.  

11 Прогулянка 

(спостереження, 

досліди, фізичні 

вправи, рухливі 

ігри) 

Під час прогулянки зверніть увагу з дітьми на зміни в природі 

рідного краю, які сталися останнім часом, пригадайте з дітьми, до 

якої праці покликала осінь городників, садівників та двірників, 

помилуйтеся чудесним осінніми картинами, яких,  скоро вже не 

зможемо спостерігати, так як скоро листя облетить з дерев.  

Поміркуйте про те, як  потрібно поводитися, щоб у цю пору не 

зашкодити рідній природі, та трішки   пограйте і попрацюйте з 

дітьми. 

Пограйте в рухливу народну гру «Мак». 

https://www.youtube.com/w

atch?v=T5eiQW0ACt 

 

  

 

 

 

 

https://www.youtube.com/w

atch?v=NZbcf6cnP0o 

 

12 Після денного 

відпочинку 

Рекомендуємо провести з дітками дихальну гімнастику після сну 

«Весела Маша». 

https://www.youtube.com/w

atch?v=4E0JqRfW4_Y  

13 Формуємо трудові 

навички 

Спонукайте дитину до прибирання посуду та миття після прийому 

їжі.  

 

14 Пограй (сюжетні 

ігри) 

Створіть дитині умови для сюжетно-рольової гри «Сім’я» та 

обіграйте сюжет «Готуємось до свята». 

 

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

Що сьогодні сподобалось найбільше? 

 

 

16 Для вас батьки Пропонуємо до ознайомлення консультацію «Три свята, які 

сьогодні святкує Україна» 

 

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

ds/tiger-1665692386.pdf  

https://dnz37.edu.vn.ua/2_ra

dut_vuxovatel.html  

17 Підготовка до сну Перед сном прочитайте дитині книжку. Казки добре тренують уяву 

та вміння аналізувати дії інших. 
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