
КАРТКА ДНЯ 
 

на 24 жовтня для дітей ІІ молодшої групи 

за тематичним тижнем «Щедра осінь» 

Тема дня «Подарунки осені» 
 

№ 

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 після виконання водних процедур зранку слідкувати за 

чистотою зубів впродовж дня (полоскати після їди). 

 

2 Добрий ранок, дзеркало Підійдіть з дитиною до дзеркала і запитайте: Кого ти бачиш? Який 

у тебе настрій? Чому у тебе такий настрій? запитайте у дитини, 

чим вона хоче займатися сьогодні? 

 

 

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

і вікно і запитайте: Яка пора року? Який зараз місяць? Поясніть 

дитині зв’язок між природним явищем та назвою місяця. 

 

4 Ранкова гімнастика  Для попередження порушення постави та підняття  робочого 

настрою, почуття бадьорості й свіжості пропонуємо виконати 

руханку "Кокоси, банани"  

https://www.youtube.co

m/watch?v=Cei6rePUA

zE 

5 Підготовка до заняття Пропонуємо для перегляду відеовірш «На городі». 

 

Перед заняттям підготуйте дитині смужки 2х20см одна зеленого і 

дві жовтогарячого кольору, 2х15см зеленого кольору, клей, 

серветка. 

https://www.youtube.co

m/watch?v=p2QpVa7IP

rI&ab_channel 

 

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

Google Meet до заняття «Осінні вітаміни». Проводити буде 

вихователь ІІ молодшої групи № 6 Вовк Т.П. 

https://meet.google.com/

rwp-ieug-qzu  

7 Вправи для очей Після перегляду онлайн-заняття для зняття напруги очних м'язів 

рекомендуємо виконати вправи для очей «Пір‘їнка в осінньому 

лісі». 

https://www.youtube.co

m/watch?v=ZeXdRTq3l

RI&ab_channel 

8 Зроби Запропонуйте дитині з пластиліну чи солоного тіста зліпити 

улюблені овочі та фрукти. 

 

9 Пограй (дидактичні та 

розвиваючі ігри) 

Пропонуємо інтерактивну гру на онлайн-платформі LearningApps 

«Збираємо овочі та фрукти» (створила вихователь Вовк Т.П.). 

https://learningapps.org/

watch?v=pkvof06ct22 

10 Побудуй Запропонуйте дитині побудувати з деталей конструктора меблі 

(стіл, стільчики). Та обіграйте в сюжеті частування друзів 

фруктами. 

 

11 Прогулянка 

(спостереження, 

досліди, фізичні вправи, 

рухливі ігри ) 

Під час прогулянки зверніть увагу дитини на фруктове дерево (це 

може бути яблуня, груша, вишня тощо). Допоможіть дитині 

розширити уявлення про рослинний світ, різноманітність фруктів. 

Дайте поняття про фруктові дерева, їх будову. Навчіть розрізняти 

фрукти за формою, кольором, величиною, смаком. 

Запитайте у дитини що це за дерево, що на ньому росте?  Чим нас 

гостинно пригощає осінь? Який твій найулюбленіший плід?  

Рухлива гра  “Хто швидше збере урожай” – позмагайтеся з 

дитиною або залучіть до гри друзів дитини. 

 

12 Після денного 

відпочинку 

 

Після денного відпочинку запропонуйте дитині виконати 

гімнастику пробудження. Для виконання вправ необхідна 

невелика подушка. 

https://www.youtube.co

m/watch?v=_yvhYzAq0

yk&ab_channel 

13 Формуємо трудові 

навички 

Залучіть  дитину до праці на кухні – попросіть допомогти помити 

овочі для приготування страв, при можливості, дотримуючись 

правил безпеки, дозвольте дитині нарізати овочі чи фрукти до 

салату.  

 

14 Пограй (сюжетні ігри) Разом із дитиною обіграйте сюжетну лінію «Зваримо компот». 

Надайте дитині можливість самій вибрати необхідні продукти до 

страви. Запропонуйте дитині покуштувати фрукти, порівняти 

смаки, форму, розмір, колір тощо. 

 

15 Рефлексія Запитайте у дитини: Як пройшов день? Що тобі сподобалось 

найбільше? Що було важко виконувати? 

 

16 Підготовка до сну Перед сном запропонуйте дитині переглянути мультфільм 

«Осінні турботи». 

https://www.youtube.com

/watch?v=DPkMtPKxxN

w&ab_channel 
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