
КАРТКА ДНЯ 
 

на 27 жовтня для дітей середньої групи 

за тематичним тижнем «Щедра осінь» (Канікули) 

Тема дня «Дари осені» 
 

№ 

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 тримати тіло в чистоті, чому тримати руки 

в чистоті 

 

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 і вікно і запитайте: Яка пора року? Який 

сьогодні день? Яка там погода?  Як сьогодні потрібно 

одягнутись на прогулянку?  

 

4 Ранкова гімнастика  Пропонуємо виконати з дітьми ранкову руханку «Кокоси, 

банани» з інструктором фізкультури Семенюк О.М. 

https://www.youtube.com/w

atch?v=Cei6rePUAzE  

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

матеріал: вовняні нитки (палички, конструктор, стрічка). 

 

6 Заняття Запрошуємо до перегляду відеозаняття «Обережно: 

Вогонь!» вихователя середньої групи № 10 Дідик Л.П. 

https://youtu.be/vE84_PDVJ

vQ 

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

red_group.html  

7 Вправи для очей Пропонуємо після перегляду відеозаняття дитячу 

гімнастику  для очей  «Автобус». 

https://www.youtube.com/w

atch?v=RW4VYOhhsrc  

8 Зроби Запропонуйте дитині зробити вироби з яблук. http://vidpoviday.com/virobi

-z-yabluka-svoyimi-rukami-

12-pokrokovix-instrukcij  

9 Пограй (дидактичні та 

розвиваючі ігри) 

Пропонуємо пограти в онлайн-пазли  «Червоні яблучка 

смачненькі», який створила в веб-додатку jigsawplanet   
вихователь Волощук Л.М.   

Дітям було б цікаво разом з Вами, батьки, пограти в 

онлайн-пазли  «Пожежник», який створила в веб-додатку 

jigsawplanet   вихователь Дідик Л.П.   

https://www.jigsawplanet.co

m/?rc=play&pid=1cb6ec5d1

8cf  

https://www.jigsawplanet.co

m/?rc=play&pid=276b41a9b

55e  

10 Побудуй Запропонуйте дитині побудувати ящики для зберігання 

фруктів, використовуючи різні види конструкторів.   

 

11 Прогулянка 

(спостереження, 

досліди, фізичні 

вправи, рухливі ігри ) 

Рекомендуємо у вільний час, прогулятись до парку, 

скверу та помилуватись красою природи. 

Пропонуємо музично-рухливу гру «Восени всі малюки» 

музичного керівника Мазур Т.В. 

https://youtu.be/D2OleOzoy

9M 

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

red_group.html 

12 Після денного 

відпочинку 

Пропонуємо разом з дітьми виконати пальчикову гру 

«Долонька-кулак». 

https://www.youtube.com/w

atch?v=egzr3Bi3HsM 

13 Формуємо трудові 

навички 

Стимулювати інтерес до праці, бажання брати участь у 

виконанні посильних справ (помити фрукти для їжі).  

 

14 Пограй (сюжетні ігри) Разом з дітьми пограйте в сюжетну гру «Крамниця 

фруктів». Спонукайте дітей до відтворення життєвих 

моментів. 

 

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

говорили? Що було легко виконувати? 

 

16 Підготовка до сну  Пропонуємо переглянути аудіоказки Василя 

Сухомлинського «Казки про осінь».  

https://www.youtube.com/w

atch?v=DyUojumQQsk&t=2

03s  
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