
КАРТКА ДНЯ 
 

на 26 жовтня для дітей молодшої  групи 

за тематичним тижнем «Щедра осінь» 

Тема дня «Золота осінь» 
 

№ 

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 вмиватися і 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  Пропонуємо зробити з дітьми ранкову руханку 

«Кокоси, банани» з інструктором з фізкультури 

Семенюк О. М. 

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

5 Підготовка до 

заняття 

Будь ласка, до сьогоднішнього відеозаняття 

підготуйте матеріал: аркуш білого паперу з силуетом 

дерева, гуаш, вологі серветки. 

 

6 Заняття Пропонуємо переглянути відеозаняття «Що на осінь 

принесла» вихователя ІІ молодшої групи № 4 

Михальнюк О.В. 

https://youtu.be/gnqSp9NdBHs 

https://dnz37.edu.vn.ua/7_2_mol

_group.html  

7 Вправи для очей Пропонуємо після відеозаняття вправи для очей 

«Бджілочка». 

https://www.youtube.com/watch

?v=iXK1ltGfooE  

8 Зроби Запропонуйте дитині розмалювати зображення овочів 

і фруктів. 

 

9 Пограй (дидактичні 

та розвиваючі ігри) 

Пропонуємо пограти інтерактивну гру «Посортуй 

овочі і фрукти», яку створила в онлайн-платформі 

LearningApps вихователь Михальнюк О.В.  

https://learningapps.org/watch?v

=pb6h8qwu222  

10 Побудуй Назбирайте з дітьми  природний  матеріал і зробіть з 

ними цікаву осінню поробку. 

 

11 Прогулянка 

(спостереження, 

досліди, фізичні 

вправи, рухливі ігри) 

Під час прогулянки звернуть увагу дітей на листя 

(розмір, форму, різнобарвне забарвлення). 

Покружляйте з листям у руках, порівняйте листя за 

розміром (великий - маленький), формою, кольором,  

послухайте, як шарудить листя під ногами, з'ясуйте, 

звідки до нас злітається листя (злегка потрясти нижні 

гілки дерев і кущів);  влаштуйте з дітьми осінній 

салют із листя. Подивитися, як лист-човник плаває у 

воді (калюжі). 

Пограйте з дитиною у гру «Біжи до мене!». Дитина 

стоїть   за 8-10 м від вас . На слова " Біжи до мене!" 

дитина біжить, а ви  зустрічає її з простягнутими 

руками і каже: "Прибігла! Ну, тепер біжи назад!". 

Дитина біжить на своє місце. Гра повторюється. 

 

12 Після денного 

відпочинку 

Пропонуємо виконати корекційну гімнастику для 

профілактики порушень  формування стопи.  

https://www.youtube.com/watch

?v=XY7nsLOLXNU  

13 Формуємо трудові 

навички 

Спонукайте дітей до прибирання іграшок після ігор.  

14 Пограй (сюжетні 

ігри) 

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

подорож  до бабусі у село, взявши на себе роль бабусі. 

Розгорніть рольовий діалог про те, які овочі і фрукти 

зібрала бабуся на городі.  

 

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

сьогодні говорили? Що тобі сподобалось найбільше?  

 

16 Підготовка до сну  Пропонуємо казку на ніч  «Осінні турботи». https://www.youtube.com/watch

?v=DPkMtPKxxNw  
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