
 

КАРТКА ДНЯ 
 

на 01 листопада для дітей І молодшої групи 

за тематичним тижнем «Мова наша рідна» 

Тема дня «Як ми вмієм розмовляти» 
 

№ 

з/п 
Види діяльності Рекомендований зміст освітньої діяльності 

Примітки та посилання 

на інтернет-джерела 

1 Підйом та ранкова 

гігієна 

Формуйте здорові навички змалечку. Власним прикладом 

нагадуйте дитині, як правильно користуватися милом та 

рушником. Надайте знання про призначення носовичка. 

 

2 Добрий ранок, дзеркало Підійдіть з дитиною до дзеркала і запитайте:  Який у тебе 

настрій? Який маєш вигляд (сумний-веселий)?  

 

3 Подивись у вікно Навчіть дитину самостійно аналізувати довкілля. Погляньте 

з нею і вікно і запитайте: Чи багато листочків залишилось на 

деревах, якого кольору?  Як одягнені перехожі?  

 

4 Ранкова гімнастика  Пропонуємо зробити дітям веселу руханку «Зайченятко 

неслухняне» з інструктором з фізкультури Семенюк О.М. 

https://www.youtube.com/

watch?v=DA2u-

v9PjWg&t=21s 

5 Підготовка до заняття Прослухайте музичний твір «Дощик» В. Косенко – 

викликайте в дитини бажання порівнювати музичний настрій 

із  власним станом (сумна чи  весела музика). 

https://www.youtube.com/

watch?v=NDGFCwU8sKs 

6 Заняття Запрошуємо до перегляду відеозаняття «Осінні настрої». 

Проводити заняття буде музичний керівник Т. В. Мазур. 

https://youtu.be/c90sDCig

Zho 

https://dnz37.edu.vn.ua/8_I

_mol_group.html 

7 Вправи для очей Після відеозаняття рекомендуємо з дітьми зробити зорову 

гімнастику «Швидко очі обертай». 

https://www.youtube.com/

watch?v=lQBfNW6INmc  

8 Зроби У вільний час запропонуйте дитині намалювати м’ячик, 

подарувати його улюбленій іграшці. Запитайте дитину: назву 

іграшки, якого кольору вона. 

 

9 Пограй (дидактичні та 

розвиваючі ігри) 

Пропонуємо пограти в гру «Виставка іграшок». Стимулюйте 

бажання дітей називати та пізнавати іграшку, маніпулювати 

нею, використовувати у власній діяльності.  

Додаток 1 

10 Побудуй Запропонуйте дитині побудувати з кубиків та цеглинок стіл 

для книги. Вправляйте свою дитину в умінні щільно 

(прикладати-накладати) кубики та цеглинки одна біля одної. 

Розвивайте бажання малюка називати колір кубиків та 

цеглинок. 

 

11 Прогулянка 

(спостереження, 

досліди, фізичні вправи, 

рухливі ігри ) 

Перебуваючи на прогулянці, продовжіть спостереження за 

деревами та кущами. Вчіть розрізняти дерева та кущі.  

Виховуйте  пізнавальний інтерес.  

Пограйте в рухливу гру «Сонечко та дощик». 

 

 

https://www.youtube.com/

watch?v=nATN1XE49H4 

12 Після денного 

відпочинку 

Після денного відпочинку запропонуйте дитині виконати   

пальчикову гімнастику «Замок». 

Додаток 2 

13 Формуємо трудові 

навички 

Запропонуйте дитині зібрати кубики в коробку,  розмістити 

їх на поличці. Розвивайте самостійність. 

 

14 Пограй (сюжетні ігри) Разом з дитиною обіграйте сюжет «До бабусі в гості», 

продовжуйте переносити знайомі дії в іншу ігрову ситуацію. 

Вправляйте малечу в умінні ввічливо вітатися та звертатися 

до рідних. 

 

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 колискову «Тиша 

вечір на дворі». 

https://www.youtube.com/

watch?v=PZ4wid-B0-0 
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Додаток 1 

 

ВИСТАВКА ІГРАШОК 

     
     Запропонуйте дитині принести улюблену іграшку, назвати її та розповісти, 

як нею можна гратися. 

(Це лялька. Її можна заколисувати, купати, годувати). 

(Це кубики. З них можна побудувати будинок). 
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