
КАРТКА ДНЯ 
 

на 19 жовтня для дітей старшої групи 

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

Тема дня «Барвистий світ навколо нас» 
 

№ 

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 і вікно і запитайте: Яка пора року? Який сьогодні день? Яка 

там погода?  Як сьогодні одягнутись?  

 

4 Ранкова гімнастика  Рекомендуємо зробити ранкову руханку «Обіймай» з 

інструктором  фізкультури Семенюк О.М. 

https://www.youtube.com/

watch?v=7tXd-ZPkRvw     

5 Підготовка до заняття Підготуйте, будь ласка, до заняття матеріал:  аркуш паперу, 

лічильні палички або те що може їх замінити, олівці чи 

фломастери, коробка з під цукерок, нитки. 

 

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

платформі Google Meet до заняття «Прогулянка до осіннього 

парку». Проводити буде вихователь старшої групи № 3 Б’єнь 

В.М. 

https://meet.google.com/_
meet/moo-pecz-cdo  

7 Вправи для очей Після користування з комп’ютором або гаджетом пропонуємо 

зробити вправи для очей «Слідкуй уважно». 

https://www.youtube.com/

watch?v=u_fLRqqJ59E  

8 Зроби Дітям було б цікаво разом з Вами, батьки, відпочити під час 

творчої роботи «Звірі з паперу». При виробленні цих звірів у 

діток розвивається дрібна моторика рук. 

https://www.youtube.com/
watch?v=JLV8_RZ-WEA  

9 Пограй (дидактичні та 

розвиваючі ігри) 

Пропонуємо пограти дидактичну гру «Що не так?» https://www.youtube.com/
watch?v=bZX4u5BLq_A  

10 Побудуй Запропонуйте дитині побудувати годівничку для пташок.   

11 Прогулянка 

(спостереження, 

досліди, фізичні вправи, 

рухливі ігри ) 

Поспостерігайте з дитиною за вороною. Розширюйте знання про 

ворону. Виховуйте допитливість та інтерес до життя птахів. Як 

виглядає ворона? Чим вона харчується? Зимуюча чи перелітний 

цей птах? Як ворона кричить? 

Ворона - великий птах. Голова, дзьоб, горло, крила, хвіст і лапи 

у ворони чорні, а все інше сіре. Ворона хитра, спритна і 

винахідлива птах. Зимує і вона живе поруч з людиною. Ворона 

зазвичай сидить на контейнерах для сміття та звалищах, де 

завжди є чим поживитися, адже ворона - птах всеїдна. Кричить 

вона «кар-кар». 

Радимо з дітьми пограти у рухливу гру «Слухай уважно». 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
https://www.youtube.com/

watch?v=-iklgPBbYBk  

12 Після денного 

відпочинку 

 

Пропонуємо зробити дихально-звукову гімнастику 

«Мандрівка». 

https://www.youtube.com/

watch?v=UGXJDx3XiaQ  

13 Формуємо трудові 

навички 

Спонукайте дитину долучатися до трудової діяльності (догляд 

за рослинами, допомога на кухні, прибирання в кімнаті тощо). 

 

14 Пограй (сюжетні ігри) Радимо у вільний час разом з дітьми пограти у сюжетну гру 

«Білочка кличе на гостину». Мета: розвивати уявлення і 

практичні вміння культурної поведінки в ситуації «Я прийшов в 

гості»; формувати навички культурної поведінки, виховувати 

активність, самостійність. 

 

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

говорили? Що тобі сподобалось найбільше? 

 

16 Підготовка до сну  Перед сном пропонуємо послухати дітям аудіоказку «Багрянка 

- фея осені». 

https://www.youtube.com/
watch?v=O9HRoOb2olY  
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