
КАРТКА ДНЯ 
 

на 24 жовтня для дітей старшої групи 

 

за тематичним тижнем «Щедра осінь» 

Тема дня «Осінні клопоти» 
 

№ 

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. 

https://www.youtube.com/watch

?v=W3e70fCFgyM  

2 Добрий ранок, 

дзеркало 
Підведіть  дитину 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  Рекомендуємо зробити ранкову руханку "Кокоси, 

банани" з інструктором фізкультури Семенюк О.М. 

https://www.youtube.com/watch
?v=Cei6rePUAzE 

5 Підготовка до 

заняття 
Підготуйте, будь-ласка, до відеозаняття матеріал: папір, 

олівці чи фломастери. 

 

6 Заняття Пропонуємо долучитись до відеозаняття «Осінні 

клопоти» вихователя старшої групи № 7 Ошовської О.О. 

 

Пропонуємо долучитись до тематичного музичного 

відеозаняття «Осінній ярмарок» музичного керівника 

Кравець Н.М. 

https://youtu.be/Hg2exhPgC6E  
https://dnz37.edu.vn.ua/9_Star_g

roup.html 

 

https://youtu.be/wVKX1uWBM
CA  

https://dnz37.edu.vn.ua/10_Star_

group.html  

7 Заходи після 

заняття 
Після перегляду відеозанять пропонуємо зробити масаж 

кистей та пальців рук «Пригоди горішка», яку розробила 

інструктор з фізкультури Семенюк О.М. 

https://www.youtube.com/watch

?v=rqTUvzrO3o8 

8 Зроби Пропонуємо разом з дітьми виліпити з пластиліну або 

солоного тіста овочі та фрукти. 

 

9 Пограй (дидактичні 

та розвиваючі ігри) 
Пропонуємо пограти дидактичну гру «Звари борщ і 

компот». 

https://www.youtube.com/watch

?v=sNfb_Po5Fpc  

10 Побудуй Побудуйте місточок в осінньому парку із матеріалу за 

власним задумом. 

 

11 Прогулянка 

(спостереження, 

досліди, фізичні 

вправи, рухливі 

ігри) 

Під час прогулянки з дітьми зверніть увагу на зміни в 

природі рідного краю, які сталися останнім часом, 

пригадайте, до якої праці покликала осінь городників, 

садівників та двірників, помилуйтеся чудесним осінніми 

картинами, яких,  скоро вже не зможемо спостерігати, 

так як скоро листя облетить з дерев.  Поміркуйте про те, 

як  потрібно поводитися, щоб у цю пору не зашкодити 

рідній природі, та трішки   пограйте і попрацюйте з 

дітьми. 

Пограйте в музично-рухливу гру «Веселі бджілки». 

 
 

 

  

 
 
 
 
 
https://www.youtube.com/watch

?v=gJWVNoaXBX8 

 

12 Після денного 

відпочинку 

 

Проведіть з дітками дихальну гімнастику після сну 

«Осінній листочок». 

https://www.youtube.com/watch

?v=PtLFNBm363o 

13 Формуємо трудові 

навички 
Спонукайте дитину до прибирання за собою місця, де 

вони відпочивали. 

 

14 Пограй (сюжетні 

ігри) 
Пограйте разом з дітьми в сюжетну-рольову гру «Кухар».  

 

15 Рефлексія Запитайте у дитини, як пройшов її день.  

16 Підготовка до сну Перед сном  перегляньте з дитиною казку про осінь 

«Цариця осіннього лісу». 

https://www.youtube.com/watch

?v=_0bvThHety0 
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