
КАРТКА ДНЯ 
 

на 26 жовтня для дітей І молодшої групи 

за тематичним тижнем «Родичі гарбузові»  

Тема дня «Що вродило на городі» 
 

№ 

з/п 
Види діяльності Рекомендований зміст освітньої діяльності 

Примітки та 

посилання на 

інтернет-джерела 

1 Підйом та ранкова 

гігієна 

Формуйте здорові навички змалечку. Власним прикладом 

нагадуйте дитині про необхідність щоденних гігієнічних 

процедур. 

 

2 Добрий ранок, 

дзеркало 

Підійдіть з дитиною до дзеркала і запитайте:  Який у тебе 

настрій? Чи добре ти почуваєшся?  

 

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

нею і вікно і запитайте:  Яка там погода?  Чи багато листочків 

залишилось на деревах?  

 

4 Ранкова гімнастика  Пропонуємо зробити дітям веселу руханку "Кокоси, банани" 

з інструктором з фізкультури Семенюк О. М.  

https://www.youtu

be.com/watch?v=

Cei6rePUAzE     

5 Підготовка до заняття Підготуйте до сьогоднішнього відеозаняття матеріал: тісто 

(пластилін) жовтогарячого та зеленого кольору. 

 

6 Заняття Запрошуємо до перегляду відеозаняття «Морквина для 

зайчика». Проводити буде вихователь групи № 2 Рижко Н. М. 

https://youtu.be/jb

ssL2PVrEc 

https://dnz37.edu.

vn.ua/7_I_mol_gr

oup.html 

7 Вправи для очей Після відеозаняття рекомендуємо гімнастику для очей. https://www.youtu

be.com/watch?v=i

XK1ltGfooE 

8 Зроби У вільний час почитайте дитині вірш «Ясне сонце не гріє». Додаток 1 

9 Пограй (дидактичні та 

розвиваючі ігри) 

Пропонуємо пограти в гру «Що зайве?». Закріплюйте 

уявлення дітей про фрукти, овочі, ягоди. 

https://www.youtu

be.com/watch?v=

WL4EFE66lho 

10 Побудуй Запропонуйте дитині побудувати доріжку з цеглинок,  для 

зайчика. Проведіть зайчика по доріжці до осіннього лісу. 

 

11 Прогулянка 

(спостереження, 

досліди, фізичні 

вправи, рухливі ігри ) 

Перебуваючи на прогулянці, поспостерігайте за тим, як люди 

гуляють з собаками. Вчіть дитину правил безпечної 

поведінки біля тварин. Виховуйте любов та бережне 

ставлення до тварин.  

Пограйте в рухливі ігри. 

https://www.youtu

be.com/watch?v=

2-kqdBrwISI 

 

12 Після денного 

відпочинку 

 

Пропонуємо розпочати загартування:  обтирання тіла дитини 

вологим рушником (1–2 хвилини) спочатку рук та шиї. Далі 

– обтирання до пояса, потім ноги. Температура води  

поступово знижується кожних три дні від 32 градусів до 20 

градусів С; 

 

13 Формуємо трудові 

навички 

Привчайте дитину після того, як поїла, спокійно вставати з-за 

столу, дякувати. 

 

14 Пограй (сюжетні ігри) У спільній грі «Годуємо, купаємо, вкладаємо спати ляльку 

(іграшку-зайчика)», вчіть дитину переносити знайомі ігрові 

дії з однієї іграшки на іншу, в різні ігрові ситуації. 

 

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 казку «Зайчикова 

хатка. 

https://www.youtu

be.com/watch?v=4

E2e6kcnTmM 
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Додаток 1 

ЯСНЕ СОНЦЕ НЕ ГРІЄ 

Грицько Бойко 

 

Ясне сонце не гріє, 

Холодок повіва, 

Засихає, жовтіє 

На узліссі трава. 

Небо хмуриться часто, 

Потемніла ріка... 

Щоб дощами упасти, 

Плине хмара важка. 

Осипаються клени, 

Листя з дуба летить... 

Лиш ялинка зелена 

Серед лісу стоїть. 

Джерело https://www.ukrlib.com.ua/books/printit.php?tid=5048  


