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№ 
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 про 
необхідність щоденних гігієнічних процедур. 

 

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 пора року? Який сьогодні день? Яка там погода?  Як сьогодні 
одягнутись?  

 

4 Ранкова гімнастика  Пропонуємо зробити дітям веселу руханку «Зайченятко неслухняне», яку  
підготувала  інструктор з фізкультури О.М. Семенюк 

https://www.youtube
.com/watch?v=DA2
u-v9PjWg&t=21s 

5 Підготовка до 
заняття 

Перегляньте з малечею  цікаве та пізнавальне відео про овочі, допоможіть 
правильноїх називати. 

https://www.youtube
.com/watch?v=6r_D
4-e9Dt0 

6 Заняття Перейдіть за посиланням, та перегляньте  лялькову виставу  «Ріпка» укр. нар. 
казка,  яку підготувала музичний керівник Т.В. Мазур. 

https://youtu.be/HJx
cuZf5YWQ  

7 Вправи для очей Після відео рекомендуємо гімнастику для очей  https://www.youtube
.com/watch?v=iXK1
ltGfooE 

8 Зроби У вільний час діткам буде цікаво та корисно для покращення мовлення  виконати 
вправу на дихання «Пісенька осіннього листочка». 
Запропонуйте дитині розмалювати в розмальовці зображення дерев в осінню пору. 
Виконуйте вправи для пальчиків, малюйте олівцями й фарбами, грайте мозаїкою, 
кубиками чи пазлами. Процес розвитку мовлення стимулює дрібна моторика рук. 

https://www.youtube
.com/watch?v=Q2A
DwrubPqQ\ 
 

9 Пограй (дидактичні 
та розвиваючі ігри) 

Пограйте з дитиною дидактичну  гру  «Осінні листочки». 
Для покращення мовлення дітей пропонуємо чистомовку на приголосні звуки, 
вчіть малюків чітко промовляти слова. 

https://www.youtube
.com/watch?v=gIIQ
EFn0EDU 
 
https://www.youtube
.com/watch?v=bkI_
7eaVtu8 

10 Побудуй Запропонуйте дитині побудувати з конструктора чи кубиків будиночок для 
любленої іграшки. Під час роботи увімкніть дитині пісеньку про голосні звуки (о-
о-о), нехай малеча наспівує під час роботи. 

https://www.youtube
.com/watch?v=3b2T
XDNO2PA 

11 Прогулянка 
(спостереження, 
досліди, фізичні 
вправи, рухливі 
ігри) 

Виходьте на прогулянку у різну погоду. 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). Закріпіть вимову цих слів у словнику 
малюка. 
 Доцільно на свіжому повітрі  виконати таночок з листочками. 

 
 
 
https://www.youtube
.com/watch?v=5aof_
wZfRxs 

12 Після денного 
відпочинку 

Пропонуємо для діток  загартовування повітрям. Починаємо загартування дітей 
повітрям в закритому приміщенні. Перші процедури діти приймають в трусиках, 
майках, шкарпетках 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. Запропонуйте 
малечі розповісти віршик, (заспівати  пісеньку) для улюблених іграшок. 
 

 

14 Пограй (сюжетні 
ігри) 

Створіть дитині умови для сюжетно-рольової гри «Сім’я» та обіграйте сюжет 
«Зваримо борщ». Допоможіть дитині вибрати необхідні продукти до страви.                                                             
Спілкуйтесь з дитиною якомога більше, нехай  в грі вона  коментує свої дії, 
розповідає про предмети, які іі оточують. 

 

15 Рефлексія Запитайте у дитини: Як пройшов день? Про що сьогодні говорили? Чи 
сподобалося готувати борщ? Яка гра сподобалася найбільше? 

Спонукайте дитину до мовлення, ставлячи їй запитання, поступово ускладнюйте 
їх. 

 

16 Підготовка до сну  Перед сном, малечі буде цікаво послухати вірш Н. Забіли  «Осіннє листя». 
Запитайте, про що розповідалось у вірші. 
Багато читайте дитині, вчіть її переказувати, разом вивчайте вірші, складайте 
цікаві історії за малюнками. 
 

https://www.youtube
.com/watch?v=TH2
M_yLDzGU 

17 Батьківська сторінка Для Вас, батьки  на сайті закладу, ми підготували  пам’ятку  
«Розвиваймо мовлення дітей разом». 
 
Навички дитини, які потрібно перевірити:  
- вміє узгоджувати пестливо - зменшувальну форму  іменників (листя - листячко);  
- вміє правильно вживати прикметники (осінь щедра, багата, холодна, дощова);  
- вміє поєднувати частини конструктора між собою та створювати певну будівлю;  
- вміє відтворювати зображення кубика у різних видах діяльності (малюванні, 
ліпленні). 

http://dnz37.edu.vn.
ua/uploads/tiger-
1667257559.pdf 
https://dnz37.edu.vn.
ua/2_radut_vuxovat
el.html 
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