
КАРТКА ДНЯ 
 

на 26 жовтня для дітей середньої групи 

 

За тематичним тижнем «Щедра осінь» (Канікули)  

Тема дня «Що нам осінь принесла» 
 

№ 

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 

підрізати нігті 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 і 

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.c

om/watch?v=Cei6reP
UAzE 

5 Підготовка до 

заняття 

Перед заняттям поговоріть з дітьми про ляльковий театр, що це – 

театральне видовище, в якому діють ляльки, що рухаються за 

допомогою акторів. Пригадайте казку «Ріпка». 

 

6 Заняття Пропонуємо переглянути відеозаняття «Ріпка» (лялькова вистава) 

музичного керівника Мазур Т.В. 

https://youtu.be/HJxcu
Zf5YWQ 

https://dnz37.edu.vn.ua

/8_Sered_group.html  

7 Вправи для очей Пропонуємо дитячу гімнастику для очей «Автобус» https://www.youtube.c

om/watch?v=RW4VY

Ohhsrc  

8 Зроби Запропонуйте дитині зробити з невеличкого гарбуза хатинку, 

використовуйте для виробу різні природні матеріали 

 

9 Пограй (дидактичні 

та розвиваючі ігри) 

Пропонуємо пограти інтерактивну гру «Що нам осінь принесла» яку 

створила в веб-додатку jigsawplanet вихователь Лопухова Н. Б. 

https://www.jigsawpla

net.com/?rc=play&pid

=21520bccbd05  

10 Побудуй Запропонуйте дитині побудувати сховище для зберігання  дарунків 

осені 

 

11 Прогулянка 

(спостереження, 

досліди, фізичні 

вправи, рухливі ігри) 

Поспостерігати з дитиною за фруктовими деревами. Запропонувати 

розглянути листя груші і яблуні. Запитати: чим схожі і чим 

відрізняється листя? Обговорити, якої вони форми, кольору, 

величини? Чи приємні на дотик? 

Пограти з дитиною в гру «Впізнай на смак» (овочі, фрукти). Мета: 

учити дітей розрізняти на смак фрукти: яблуко, грушу, сливу, 

виноград.  

Провести дослід із фруктами: нарізати фрукти маленькими 

шматочками і викласти на чисту, суху серветку. Через кілька хвилин 

зібрати шматочки на тарілочку і звернути увагу дитини на те, що 

серветка стала вологою в тих місцях, де лежали шматочки фруктів. 

Запитайте дитину, чому ці місця стали вологими. (підвести дитину до 

розуміння, що у фруктах є сік). 

Пограти у гру «Коли це буває?» (вчити орієнтуватися в часі) 

Запропонуйте дитині пограти у рухливу гру «Влучи в ціль» 

(запропонувати влучити м’ячем в намальоване на асфальті коло).  

 

12 Після денного 

відпочинку 

 

Пропонуємо виконати вправи гімнастики пробудження 

«Прокидайлики» 

https://www.facebook.

com/watch/?v=559615
821603616  

13 Формуємо трудові 

навички 

Запропонуйте дитині помити овочі та фрукти для приготування їжі   

14 Пограй (сюжетні 

ігри) 

Запропонуйте дитині пограти у сюжетно-рольову гру «Магазин 

овочів». Спонукайте дитину до творчого відтворення, формування 

уміння переносити свій життєвий досвід у гру, придумувати різні 

ігрові завдання і ситуації, вибір ролей за бажанням дитини. 

 

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

тобі сподобалось найбільше? У яку гру ти хотів би пограти ще? 

 

16 Підготовка до сну  Пропонуємо послухати  з дитиною пісню «Щедра осінь» https://www.youtube.c

om/watch?v=ZAxbIxD

1S3s&feature=share&s

i=ELPmzJkDCLju2Kn
D5oyZMQ  
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