
КАРТКА ДНЯ 
на 21 жовтня для дітей старшої групи 

Тематичний тиждень «Все живе на світі має право жити» 

Тема дня «Не зривай рослину і вона тобі віддячить» 

 
 

№ 

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 

мити руки з милом. 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? Чи потрібна нам парасолька? 

 

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 Напередодні розгляньте  рослини, які ростуть біля будинку. 

Перед відеозаняттям «Осінні клопоти» підготуйте зручний спортивний 

одяг для дитини. 

 

6 Заняття  Пропоную переглянути відеозаняття «Уроки Лісовичка»  в зручний для 

Вас і Ваших дітей час. Підготувала  вихователь групи № 7 Гайдей Т.І. 

 

Запрошуємо взяти участь в сюжетному відеозанятті «Осінні клопоти» з 

інструктором з фізкультури Семенюк О.М. 

https://youtu.be/e-
S8gmL5wgE 

 

https://youtu.be/Zk8ez9qLa5o 

https://dnz37.edu.vn.ua/9_S
tar_group.html  

7 Вправи для очей Пропонуємо гімнастику для очей з Карлсоном. https://youtu.be/WnxsJavOCn8  

8 Зроби Пропонуємо участь у майстер-класі з аплікації «Осінній пейзаж» з 

використанням природного матеріалу. 

https://youtu.be/34yjLfDfH
II  

9 Пограй (дидактичні та 

розвиваючі ігри) 

Пропонуємо інтерактивну гру   «Посортуй лікарські рослини», яку 

створила  на онлайн-платформі Jigsawplanet вихователь Гайдей Т.І. 

https://learningapps.org/wat

ch?v=pva5sc82c22  

10 Побудуй Запропонуйте дитині побудувати з будь-якого конструктора будиночок 

для Лісовичка. 

 

11 Прогулянка 

(спостережен 

ня, досліди, фізичні 

вправи, рухливі ігри) 

Радимо під час прогулянки повторити  з дітьми назви лікарських рослин. 

Розвивайте увагу, спостережливість, мовлення. Прищеплюйте вміння 

милуватися красою осінньої природи. 

Пропонуємо долучитися до музично-рухливої гри «Вітер – вітерець», 

яку підготувала музичний керівник Кравець Н.М. 

 

 

 
https://youtu.be/FryLEk3rX

4I  

https://dnz37.edu.vn.ua/9_S

tar_group.html  

12 Після денного відпочинку Рекомендуємо дихальну  гімнастику «Мандрівка» (логоритміка). https://youtu.be/UGXJDx3XiaQ  

13 Формуємо трудові 

навички 

Вчіть дитину допомагати по господарству виконувати прості трудові 

доручення (витерти пил на меблях). Виховуйте бажання допомагати 

своїм батькам. 

 

14 Пограй (сюжетні ігри) Запропонуйте пограти в сюжетну гру «Ферма». 

Дитина займається сільським господарством. Вона сіє і збирає урожай, 

а також доглядає за тваринами. 

Ця гра буде особливо корисна, якщо у вас є город. У ході гри ви можете 

навчити дитину саджати насіння і вирощувати рослини, збирати врожай, 

а також пояснити їй, звідки беруться різні продукти харчування. 

 

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 казку. 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. 

 

17 Робота з батьками Шановні батьки! Ознайомтесь з рекомендаціями «Як бути дружнім до 

природи» 

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

tiger-1666179318.pdf 

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

t_vuxovatel.html  
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