
КАРТКА ДНЯ 
 

на 25 жовтня для дітей II молодшої групи 

за тематичним тижнем «Щедра осінь» 
Тема дня «Дарунки щедрої 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 

чистити зуби вранці та як це правильно робити. Як потрібно 

вмиватися, правильно користуючись милом. 

 

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 у вікно і запитайте: Яка пора року? Який сьогодні 

день? Яка там погода? Як сьогодні одягнутись?  

 

4 Ранкова 

гімнастика  

Пропонуємо зробити з дітьми ранкову руханку «Осінні клопоти»  https://www.youtube.com/

watch?v=Fd3SvaH4Fmo 

5 Підготовка до 

заняття 

Підготуйте, будь ласка, до сьогоднішнього заняття матеріал:  смужки 

з паперу жовтого кольору 1 шт. (30х4), коричневого кольору 1 шт. 

(8х1.5) та зеленого (8х4), клей 

 

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

Google Meet до заняття «Дарунки щедрої осені». Проводити буде 

вихователь ІІ молодшої групи № 4 Ліневич В. Ю. 

https://meet.google.com/q
dk-mksv-wbw 

 

7 Вправи для очей Пропонуємо після заняття провести гімнастику для очей «Пір’їнка в 

осінньому лісі» 

https://www.youtube.com/
watch?v=ZeXdRTq3lRI 

8 Зроби Запропонуйте дитині виліпити з пластиліну яблучко https://www.youtube.com/

watch?v=qtr1-1vLJoI 

9 Пограй 

(дидактичні та 

розвиваючі ігри) 

Пропонуємо пограти онлайн-пазли «Бурячки-своячки», який 

розробила в веб-додатку jigsawplanet вихователь Ліневич В.Ю. 

https://www.jigsawplanet.

com/?rc=play&pid=0e1b4

c25310d 

10 Побудуй Запропонуйте дитині побудувати комору для зберігання овочів та 

фруктів з об’ємного конструктора. Навчайте поєднувати частини 

конструктора між собою та створювати певну будівлю.    

 

11 Прогулянка 

(спостереження, 

досліди, фізичні 

вправи, рухливі 

ігри ) 

Запропонуйте дитині під час прогулянки поспостерігати за березою. 

Як називається це дерево? Якого кольору листя? Запропонуйте дитині 

зібрати опалі листочки, називаючи  їх колір, розмір, влаштуйте осінній 

салют з опалого листя. 

Пограйте з дитиною музично-рухливу гру «Кіт та миші», яку буде 

проводити  музичний керівник Кравець Н. М. 

Пропонуємо зробити дослід «Як дихає листя?».  

Підготуйте прозору миску з теплою водою. Покладіть в воду зірваний 

з дерева листок (не піднімайте із землі!) та притисніть до дна камінцем, 

щоб листок повністю опинився у воді. Поставте на сонце. Залишилося 

найважче — почекати кілька годин. Коли зазирнете всередину миски 

наступного разу, побачите на листочку та стінках посудини маленькі 

бульбашки. Це і є кисень, який виділяє листя внаслідок фотосинтезу. 

 

 

 
 

https://youtu.be/PZAU0D

CuuKg 

https://dnz37.edu.vn.ua/7_
2_mol_group.html 

12 Після денного 

відпочинку 

Пропонуємо зробити з дітьми пальчикову гімнастику «Листочок» https://www.youtube.com/

watch?v=lCFU1WRjhHE 

13 Формуємо трудові 

навички 

Заохочуйте дитину до складання своїх речей та іграшок.   

14 Пограй (сюжетні 

ігри) 

Пограйте з дітьми в сюжетну гру «Сім’я». 

«Одягнемо ляльку на прогулянку»  

Обіграйте ситуацію, що лялька проситься з вами на прогулянку, але її 

потрібно одягти відповідно до сезону. Де взяти одяг? Який саме одяг 

потрібно одягти? Виймайте одяг зі скрині, називайте кожну річ, її 

колір, відбирайте те, що необхідне ляльці саме в цей час. 

 

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

тобі сподобалось найбільше? Що потрібно робити щоб бути здоровим? 

 

16 Підготовка до сну  Перед сном пропонуємо прослухати аудіоказку «Як осінь фарби 

загубила»  

https://www.youtube.com/

watch?v=oaXyymVZPi4 
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