
КАРТКА ДНЯ 

 

на  2 листопада для дітей І молодшої групи 

за тематичним тижнем «Мова наша рідна»  

Тема дня «Кубики складаю, гарно розмовляю» 

№ 

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 зубки. 

 

2 Добрий ранок, дзеркало Підійдіть з дитиною до дзеркала і запитайте: Що ти бачиш? 

Який у тебе настрій? Що тобі снилось уночі? 

 

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

нею і вікно і запитайте: Яка  погода?  Як сьогодні одягнутись?  

 

4 Ранкова гімнастика  Пропонуємо зробити діткам веселу руханку «Зайченятко 

неслухняне» з інструктором з фізкультури Семенюк О.М. 

 
 

https://www.youtube.co

m/watch?v=DA2u-

v9PjWg&t=21s 

5 Підготовка до заняття Підготуйте, будь ласка, до сьогоднішнього відеозаняття 

матеріал: один великий, та чотири маленьких кубиків різного 

кольору. 

Перед заняттям доречно виконати разом з малятами веселу 

чистомовку «Вчимося гарно розмовляти українською мовою за 

допомогою чистомовок». 

 

 

https://www.youtube.co

m/watch?v=Dxl-

JnocBrM 

 

6 Заняття Перейдіть за посиланням, та перегляньте відеозаняття «Кубики 

складаю, гарно розмовляю». Підготувала вихователь                                  

І молодшої групи  №1 Ільченко Людмила Анатоліївна. 

https://youtu.be/8sOI6c

2-0kk 

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

8_I_mol_group.html  

7 Вправи для очей Після відеозаняття рекомендуємо гімнастику для очей 

«Пір’їнка» в осінньому лісі. 

https://www.youtube.co

m/watch?v=ZeXdRTq3

lRI 

8 Зроби Запропонуйте дитині намалювати кубик яскравого кольору 

 
 

 

9 Пограй (дидактичні та 

розвиваючі ігри) 

Пограйте  дидактичну  гру  «Чарівні кубики».  

Покажіть дитині кубики і допоможіть назвати, якого кольору 

кожен із них. Після цього непомітно приберіть один із кубиків, 

запитайте:  - Чи всі кубики на місці? 

                    - Якого кольору кубик зник?                                                                                                       

 

10 Побудуй Радимо побудувати з кубиків, або конструктора будиночок для 

своєї улюбленої  іграшки. 

 

11 Прогулянка 

(спостереження, 

досліди, фізичні вправи, 

рухливі ігри) 

Виходьте на прогулянку у різну погоду, спостерігайте за 

осінніми змінами в природі. 

Запропонуйте дитині під час прогулянки спостерігати за 

різнобарвним листям на деревах. Запитайте:  Де ростуть 

листочки? Якого вони кольору? Якого розміру? Запропонуйте 

дитині порівняти листки за розміром (великий і маленький).  

Доцільно з дітками на свіжому повітрі виконати                                  

руханку-танок  «Осінні дарунки».                                                                  

 

 

 

 

https://www.youtube.co

m/watch?v=33QdSJoyx

_U 

 

12 Після денного 

відпочинку 

 

Пропонуємо для діток  загартовування повітрям. 

Починаємо загартування дітей повітрям в закритому 

приміщенні. Перші процедури діти приймають в трусиках, 

майках, носках при температурі повітря +18С, +20С. Через два 

тижні лише в трусиках та босоніж. Температуру приміщення 

поступово знижуємо провітрюванням, а тривалість процедури 

збільшується від 4-5  до 10-15хв.   Супутні заходи: різноманітні 

рухи руками, повороти тулуба, нахили тулуба 

  

13 Формуємо трудові 

навички 

Спонукайте дитину до прибирання іграшок після ігор та забав.  

14 Пограй (сюжетні ігри) Пограйте з дітками захоплюючу сюжетно-рольову гру 

«Доглянемо ляльку». Використовуйте зрозумілі дітям ситуації: 

лялька хоче їсти - не хоче їсти, хоче спати - не хоче спати, хоче 

купатися - не хоче купатися. 

 

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

говорили? Що тобі сподобалось найбільше? 

 

16 Підготовка до сну  Для зміцнення сну пропонуємо послухати колискову «Котику 

сіренький». 

 
 

https://www.youtube.co

m/watch?v=eXaBhsaTb

Bc  
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