
КАРТКА ДНЯ 
 

на 24 жовтня для дітей середньої групи 

за тематичним тижнем «Щедра осінь» (Канікули) 

Тема дня «Родичі гарбузові» 
 

№ 

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

там погода?  Як сьогодні одягнутись?  

 

4 Ранкова гімнастика  Зробіть разом з дитиною ранкову руханку «Кокоси, банани» з 

інструктором фізкультури О. М. Семенюк  

https://www.youtube.co

m/watch?v=Cei6rePUA

zE  

5 Підготовка до заняття Підготуйте до відеозаняття матеріал: кольоровий пластилін, 

дощечку для ліплення, стеку, вологі серветки 

 

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

платформі Google Meet до заняття «Ходить гарбуз по городу». 

Проводить вихователь середньої групи № 8 О. В. Марчук 

https://meet.google.com

/amo-hiie-yxy  

7 Вправи для очей Пропонуємо дитячу гімнастику для очей «Автобус» 

 

https://www.youtube.co

m/watch?v=RW4VYOh

hsrc  

8 Зроби Запропонуйте дитині зробити виріб з картоплі, наприклад 

поросятко. Використовуйте зубочистки та пластилін 

https://www.youtube.co

m/watch?v=SF6b7yq19

a4  

9 Пограй (дидактичні та 

розвиваючі ігри) 

Пропонуємо пограти онлайн-пазли «Родичі гарбузові», який 

створила в веб-додатку jigsawplanet вихователь О. В. Марчук  

https://www.jigsawplan

et.com/?rc=play&pid=1

23c528fd0d6  

10 Побудуй Запропонуйте дитині побудувати будинок для гарбуза, 

використовуючи різні види конструкторів. Запросіть гарбуза та 

його родичів до будиночку 

 

11 Прогулянка 

(спостереження, 

досліди, фізичні вправи, 

рухливі ігри ) 

Як весело навчити дитину розрізняти дерева? Пограйте з нею в 

детективів! Зберіть по одному листку з різних дерев і 

придумайте цікаву історію про те, як вони їх втратили. Завдання 

дитини – за допомогою доказу (листочка) шукати, яке дерево 

втратило його. Для цього вона буде порівнювати листя на дереві 

з листком-доказом. В процесі називайте назви дерев – так малюк 

швидко навчиться розрізняти дерева за зовнішнім виглядом 

листя. Додатково, дитина отримає навик аналізувати 

інформацію і зіставляти її.  

Виконуйте вправи з метою розвитку навичок стрибків: 

пострибайте на правій, потім на лівій нозі, з ноги на ногу; 

стрибніть угору з місця, щоб дістати гілку дерева; стрибайте у 

довжину, на місці (кілька разів підряд), у намальовані на 

асфальті круги на відстані 40–50 см; зістрибуйте з висоти. 

Пограйтеся мильними бульбашками. 

 

12 Після денного 

відпочинку 

 

Пропонуємо виконати вправи гімнастики пробудження 

«Прокидайлики» 

 

https://www.facebook.c

om/watch/?v=55961582

1603616  

13 Формуємо трудові 

навички 

Продовжуйте вчити дитину самостійно одягатися та взуватися 

на прогулянку, самостійно зашнуровувати взуття. 

 

14 Пограй (сюжетні ігри) Запропонуйте дитині пограти у сюжетно-рольову гру «Ферма». 

Спонукайте дітей до творчого відтворення,  формування умінь 

переносити свій життєвий досвід в умовний план гри, ставити 

різні ігрові завдання і вирішувати їх різними способами; 

створювати сюжет гри, прийняття ролі і ігрової ситуації.                                                                  

 

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

говорили? Що тобі сподобалось найбільше? 

 

16 Підготовка до сну  Перед сном прослухайте колискові «Світ задрімав» https://www.youtube.co

m/watch?v=GDsDb22y

WSU  
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