
КАРТКА ДНЯ 
 

на 02 листопада для дітей II молодшої групи 

за тематичним тижнем «Мова наша рідна» 
Тема дня «Найдорожча українська мова» 

 
 

№ 

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 та як це правильно 

робити. Як потрібно вмиватися, правильно 

користуючись милом та рушничком. 

 

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 

«Зайченятко неслухняне» з інструктором з фізкультури 

Семенюк О. М. 

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

DA2u-v9PjWg&t=21s 

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

матеріал: вирізаний силует сорочки білого кольору, 

гуашеві фарби різних кольорів, пензлик, конструктор 

лего, склянку з водою, серветки. 

Додаток 1 

6 Заняття Запрошуємо до перегляду відеозаняття «Веселкова 

рідна мова»  вихователя  II молодшої групи групи № 4 

Ліневич В.Ю. 

https://youtu.be/ApAUIvg3d3g 

https://dnz37.edu.vn.ua/7_2_mol_gr
oup.html  

7 Вправи для очей Пропонуємо після відеозаняття провести гімнастику 

для очей «Гра зірок». 

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

QEZ5k_7dPl0 

8 Зроби Запропонуйте дитині зробити з паперу закладку для 

книги. 

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

Od1MeIdjLew&t=97s 

9 Пограй (дидактичні та 

розвиваючі ігри) 

Пропонуємо пограти онлайн-пазли «Мова веселкова», 

який розробила в веб-додатку jigsawplanet вихователь 

Ліневич В.Ю. 

https://www.jigsawplanet.com/?rc=p

lay&pid=2afb10a38bb4 

10 Побудуй Запропонуйте дитині побудувати полицю для книг з 

конструктора. Вчіть  поєднувати частини конструктора 

між собою та створювати певну будівлю.    

 

11 Прогулянка 

(спостереження, 

досліди, фізичні вправи, 

рухливі ігри) 

Запропонуйте дитині під час прогулянки спостерігати 

за кущем калини. Запитайте: Як називається це дерево? 

Якого кольору ягідки? На що схожі ягідки?  

Запропонуйте дитині помилуватися красою плодів 

калини. Прочитайте дитині вірші про калину. 

Розкажіть дитині чому калину так хвалять і люблять в 

Україні. Про її лікарські властивості.  

Запропонуйте дитині нарвати ягідок калини та по 

смакувати у дома корисним чаєм.  

Пропонуємо пограти в рухливу гру «Біжи до свого 

дерева (куща)». 

Додаток 2 

 
 

12 Після денного 

відпочинку 

Пропонуємо пограти з дітьми нейропсихологічну гру 

«Майстерні руки». 

https://www.youtube.com/watch?v=
H3jbfL0zUYo 

13 Формуємо трудові 

навички 

Спонукайте дитину до складання дитячих книжок на 

полиці. 

 

14 Пограй (сюжетні ігри) Пограйте з дітьми в сюжетну гру «Сім’я» (частування 

гостей). Обіграйте ситуацію, що до вас прийшли гості. 

Потрібно приготувати тістечка, заварити чаю. 

Нагадайте дитині, що чай з калини, яку ви сьогодні 

нарвали буде не тільки смачний, але й корисний. 

 

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

говорили? Що тобі сподобалось найбільше? Що 

потрібно робити щоб бути здоровим? 

 

16 Підготовка до сну  Перед сном пропонуємо прослухати українську 

колискову пісню «Ой, люлі, люлі, налетіли гулі». 

https://www.youtube.com/watch?v=l
zbQgwjy8wc 
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Додаток 1 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Додаток 2 

 

Я не груша, я не слива, 

Я калинонька вродлива 

Я стою в зеленім листі, 

У червоному намисті. 

 

**** 

Беріть калину – червоні корали, 

Ці кетяги небо і сонце ввібрали, 

Напоїть матуся калиновим чаєм, 

Недугу ураз, як рукою знімає.  

 

**** 

Ми українці – велика родина, 

Мова і пісня у нас солов’їна! 

Квітне в садочку червона калина, 

Рідна земля для нас всіх - Україна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


