
КАРТКА ДНЯ 
 

на  17 жовтня для дітей старшої групи 

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

Тема дня «Червона Книга України» 
 

№ 

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. 

 

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? Яка 

там погода?  Як сьогодні одягнутись?  

 

4 Ранкова гімнастика  Рекомендуємо зробити ранкову руханку «Лариска» з 

інструктором фізкультури Семенюк О.М. 

https://youtu.be/FPYBL

fTauyA  

5 Підготовка до заняття Підготуйте до відеозаняття розмальовки «Тварини Червоної 

Книги України». 

https://www.google.co

m/search?q   

6 Заняття 1.Переглянути відеозаняття «Сторінками Червоної Книги 

України» вихователя старшої групи № 9 Ніцевич Л.С., ви 

можете в зручний для Вас і Ваших діток час. 

 

2.Пропонуємо переглянути укр. нар. забавлянку «Чуки, чуки, 

чок» яку підготувала музичний керівник Кравець Н.М. 

https://youtu.be/DX7Y4

X3D-lk 

 

 

https://youtu.be/fbAeM

FwNVNg  

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

9_Star_group.html  

7 Вправи для очей Після користування комп’ютером або гаджетом рекомендуємо 

провести зорову гімнастику «Веселий єнот» 

https://www.youtube.co

m/watch?v=8gvoPGoxn

xA      

8 Зроби Запропонуйте дитині зробити тваринку, пташечку, або комашку 

із природного матеріалу. 

 

9 Пограй (дидактичні та 

розвиваючі ігри) 

Пропонуємо пограти дидактичну гру «Нагодуй  домашнього 

улюбленця», яку створила в програмі learningapps вихователь 

Ніцевич Л.С.  

https://learningapps.org/

watch?v=paahes6ej22     

 

10 Побудуй Запропонуйте дитині побудувати житло для тварин, 

використовуючи кубики або конструктор LEGO.  

 

11 Прогулянка 

(спостереження, 

досліди, фізичні вправи, 

рухливі ігри ) 

Поспостерігайте з дитиною за птахами. Зауважте, що стало 

більше птахів біля будинків. Птахам стає все важче знаходити 

їжу. Запропонуйте дитині погодувати птахів.  

Разом з дітьми  повторіть рухи птахів (політ, стрибки, ходьбу).  

Пограйте з дитиною на спортивному майданчику в рухливу гру 

«Перелітні птахи» (Дитина бігає по майданчику – це «птах». За 

вашим сигналом: «Вітер, буря!» – дитина підбігає до 

гімнастичної стінки та швидко залазить на неї – ховаються. 

Потім  кажете: «Сонце виглянуло». Дитина злазить і знову бігає 

по майданчику). 

 

12 Після денного 

відпочинку 

 

Пропонуємо виконати разом з дитиною дихальну гімнастику за 

методикою А.Н. Стрельникової. 

https://www.youtube.co

m/watch?v=fWU9INOh

74I   

13 Формуємо трудові 

навички 

Спонукайте дитину до догляду за домашніми тваринами 

(годування, прибирання, вигулювання) 

 

14 Пограй (сюжетні ігри) Разом із дитиною пограйте у сюжетно рольову гру 

«Ветеринарна лікарня». Це дасть змогу дітям усвідомити 

важливість толерантного поводження із живими істотами.  

 

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

говорили? Що тобі сподобалось найбільше? 

 

16 Підготовка до сну  Перед сном  прослухайте з дитиною казку «Про що повідала 

Червона Книга». Через казку ми виховуємо любов та бережне 

ставлення до всього живого .  

https://www.youtube.co

m/watch?v=ZyTtJdT2

MR4 
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