
КАРТКА ДНЯ 
 

на 27 жовтня для дітей І молодшої групи 

за тематичним тижнем «Родичі гарбузові» 

Тема дня «Осінь-чарівниця» 
 

№ 

з/п 
Види діяльності Рекомендований зміст освітньої діяльності 

Примітки та 

посилання на 

інтернет-джерела 

1 Підйом та ранкова 

гігієна 

Формуйте здорові навички змалечку. Вправляйте дитину 

засукувати рукава під час умивання, мити руки та обличчя не 

розбризкуючи воду. 

 

2 Добрий ранок, дзеркало Підійдіть з дитиною до дзеркала і запитайте:  Хто в дзеркалі? 

Чи подобається зображення?  

 

3 Подивись у вікно Навчіть дитину самостійно аналізувати довкілля. Погляньте з 

нею і вікно і запитайте:  Як одягнені люди?  Чому в них у руках 

парасольки?  

 

4 Ранкова гімнастика  Пропонуємо зробити дітям веселу руханку "Кокоси, 

банани" з інструктором з фізкультури Семенюк О. М..  

https://www.youtube.co

m/watch?v=Cei6rePUA

zE     

5 Підготовка до заняття Підготуйте до сьогоднішнього заняття матеріали: стілець, м`яч, 

папір жовтого, зеленого, червоного кольорів. 

 

 

6 Заняття Запрошуємо до участі у  ігровому занятті. Проводити заняття 

буде інструктор з фізкультури О.М. Семенюк. 

https://youtu.be/RB8Xc

SbUu-E 

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

8_I_mol_group.html 

7 Вправи для очей Після відео рекомендуємо гімнастику для очей. https://www.youtube.co

m/watch?v=iXK1ltGfo

oE 

8 Зроби У вільний час розгляньте ілюстрації про осінь. Розвивайте 

вміння знаходити найбільш виразні явища природи: йде дощ, 

дме вітер, жовтіють листочки. 

 

9 Пограй (дидактичні та 

розвиваючі ігри) 

Пропонуємо пограти в гру «Нагодуй тварин». Запропонуйте 

дитині підібрати зображення продуктів до зображень тварин. 

Додаток 1 

10 Побудуй Запропонуйте дитині поскладати пірамідку. Вправляйте дитину 

дотримуватись певної послідовності-за розміром від великого 

до маленького кільця. 

 

11 Прогулянка 

(спостереження, 

досліди, фізичні вправи, 

рухливі ігри ) 

Перебуваючи на прогулянці, спостерігайте за хмаринками. 

Зверніть увагу дитини на те, що хмаринки бувають великі  та 

малі. Зверніть увагу дитини на те, чи рухаються хмаринки. 

Розвивайте у дитини образне мислення. Виховуйте любов до 

природи. 

Пограйте у рухливу гру « Сонечко та дощик». 

 

 

https://www.youtube.co

m/watch?v=nATN1XE

49H4 

 

12 Після денного 

відпочинку 

 

Пропонуємо загартування:  обтирання тіла дитини вологим 

рушником (1–2 хвилини) спочатку рук та шиї. Далі – обтирання 

до пояса, потім ноги. Температура води  поступово знижується 

кожних три дні від 32 градусів до 20 градусів С; 

 

13 Формуємо трудові 

навички 

Ознайомлюйте дитину із призначенням гребінця, вчіть ним 

користуватися, класти свій гребінець на місце. 

 

14 Пограй (сюжетні ігри) У спільній грі «Колишемо ляльку»  показуйте лагідне ставлення 

матері до дитини, формуйте початкові уявлення про норми 

сімейних взаємин. 

 

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

говорили? Що тобі сподобалось найбільше? 

 

16 Підготовка до сну  Перед сном пропонуємо послухати дітям аудіказку «Осінь». https://www.youtube.co

m/watch?v=ZH6_IqTSP

-o 

 

 

 

 

https://youtu.be/RB8XcSbUu-E
https://youtu.be/RB8XcSbUu-E
https://www.youtube.com/watch?v=iXK1ltGfooE
https://www.youtube.com/watch?v=iXK1ltGfooE
https://www.youtube.com/watch?v=iXK1ltGfooE


Додаток 1 

НАГОДУЙ ЗВІРЯТ 

 
Ще одна гра, матеріалом для виготовлення якої служать прищіпки. На цей раз на 

прищіпки наклеюються мордочки тварин. Окремо з паперу слід вирізати ласощі 

для цих тварин і запропонувати малюкові «нагодувати» звіряток, тобто підібрати 

зображення продуктів до зображень тварин, прищеплювати ними «ласощі». 

Можна зробити й простіше: наклеїти зображення продуктів на картонний круг, 

розділений на частини. Тепер тварин можна прикріплювати за відповідними 

частинами кола. 

 
Звіряток можна зробити з паперу, а можна попрацювати та зшити їх з фетру. В 

цьому випадку іграшки будуть більш довговічними й послужать вам, коли малюк 

підросте і почне освоювати ази читання. Просто замість картинок з частуванням 

на колі потрібно буде розмістити напис з назвами тварин: ведмідь, лисиця, 

собака. Можна буде зробити кілька змінних кіл, вказуючи на них місце 

проживання тварин, улюблені ласощі, назви дитинчат і звуки, які вони видають 

(мяу, ав-ав і т.д.). 
 

 


