
КАРТКА ДНЯ 
 

на 28 жовтня для дітей ІІ молодшої групи 

 за тематичним тижнем «Щедра осінь» 

Тема дня «Осінь господиня» 
 

№ 

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 зуби вранці і полоскати рот питною водою після їжі 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 у вікно 

і запитайте: Яка пора року? Який сьогодні день? Яка там погода?  Як 

сьогодні одягнутись?  

 

4 Ранкова 

гімнастика  

Пропонуємо зробити з дітьми ранкову руханку «Кокоси, банани» з 

інструктором з фізкультури Семенюк О. М. 

https://www.youtube.com/watc

h?v=Cei6rePUAzE  

5 Підготовка до 

заняття 

Перед заняттям підготуйте дитині зручний спортивний одяг та повторіть 

основні рухи (метати м'яч в ціль) 

Обладнання: стілець, м'яч, папір жовтого, зеленого, червоного кольорів. 

 

6 Заняття В зручний для вас час долучіться разом з дитиною до перегляду ігрового 

заняття, яке підготувала інструктор з фізкультури Семенюк О. М. 

https://youtu.be/RB8XcSbUu-E  

https://dnz37.edu.vn.ua/7_2_m

ol_group.html  

7 Вправи для очей Пропонуємо вправи для очей.  https://www.youtube.com/watc

h?v=pAgN9rjOJ1Q  

8 Зроби Запропонуйте дитині намалювати фрукт, який вона найбільше любить.  

9 Пограй 

(дидактичні та 

розвиваючі 

ігри) 

Пропонуємо пограти онлайн-пазли «Веселі овочі» та інтерактивну гру 

«Що де росте?»  (створила вихователь Паламарчук О. Д.) 

https://www.jigsawplanet.com/

?rc=play&pid=0203bd18c8ad  

https://learningapps.org/watch?

v=ptzj61zs322  

10 Побудуй Запропонуйте дитині побудувати «Паркан для саду» з деталей 

конструктора або з будівельного матеріалу. Спонукайте дитину 

створювати споруду самостійно. 

   

11 Прогулянка 

(спостереження, 

досліди, фізичні 

вправи, рухливі 

ігри) 

Запропонуйте дитині пограти в рухливу гру «Салат». Овочі. 

Впродовж дня спостерігайте за яблунею. Як називається дерево, на якому 

ростуть яблука? З яких частин складається яблуня? Які на смак плоди? 

Якого кольору яблука можуть бути? 

Пограйте з дитиною в активні ігри на вулиці. Наприклад, у м'яча. Вчіть 

дитину відбивати та ловити руками м'яч. 

https://www.youtube.com/watc

h?v=-w5j82DtEGM  

12 Після денного 

відпочинку 

Після денного відпочинку запропонуйте дитині виконати дихальну 

гімнастику. 

https://www.youtube.com/watc

h?v=67nsp58w284  

13 Формуємо 

трудові навички 

Запропонуйте дитині на ігровому майданчику зібрати сухе листя у відерце 

і винести його у контейнер. 

 

14 Пограй 

(сюжетні ігри) 

Впродовж дня радимо разом з дітьми пограти у сюжетно-рольову гру 

«Магазин»: обіграти ігрову ситуацію, як родина купує овочі на борщ.  

 

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

тобі сподобалось сьогодні найбільше? 

 

16 Підготовка до 

сну  

Пропонуємо дітям прослухати аудіоказку М. Солтис - Смирнової «Як 

овочі головного обирали». 

https://www.youtube.com/watc

h?v=VnDFR-EekyI  

17 Батьківська 

школа 

Шановні батьки! Ознайомтесь з консультацією «Зміцнюємо імунітет 

дітей восени».  

 

Навички дитини, які потрібно перевірити: 

- дитина має уявлення про овочі та фрукти; 

- знає, де вони ростуть; 

- знає, як люди їх вживають; 

- знає, яку користь приносять людям овочі та фрукти; 

- правильно називає їх колір; 

- вміє розрізняти осінні явища природи; 

- вміє узгоджувати пестливо - зменшувальну форму  

  іменників (яблуко - яблучко); 

- вміє правильно вживати прикметники (осінь щедра,    

  багата, холодна, дощова); 

- вміє рахувати в межах 3; 

- вміє поєднувати частини конструктора між собою та  

  створювати певну будівлю; 

- вміє відтворювати овочі та фрукти в різних видах  

  діяльності (малюванні, ліпленні, аплікації). 

http://dnz37.edu.vn.ua/uploads/

tiger-1666873017.pdf 

https://dnz37.edu.vn.ua/2_radut

_vuxovatel.html  
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