
КАРТКА ДНЯ 
 

на 31жовтня для дітей середньої групи 

за тематичним тижнем «Щедра осінь»  

Тема дня «Осінні барви» 

 

 

№ 

з/п 

Види діяльності Рекомендований зміст освітньої діяльності Примітки та посилання 

на інтернет-джерела 

1 Підйом та 

ранкова гігієна 

Формуйте  здорові  навички  з  малечку. Поясніть дитині 

чому потрібно дотримуватись гігієни, навіщо  чистити 

зуби 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 

Допоможіть дитині самостійно аналізувати те, що вона 

бачить  навколо  за вікном. Запитайте: Який сьогодні 

день? Яка пора року? Як називається місяць? Яка там 

погода? Що сьогодні потрібно одягнути на прогулянку? 

 

4 Ранкова 

гімнастика 

Зробіть разом з дитиною 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 

Перегляньте, будь ласка, та обговоріть з дітьми відео 

«Осінь –чарівниця» 

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

6 Заняття Запрошуємо вас та ваших діток до перегляду 

відеозаняття «Барви осені» вихователя Тищук В.С. 

https://youtu.be/ederBKYa75E 

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

group.html  

7 Вправи для очей Пропонуємо після відеозаняття гімнастику для очей з 

Логозавром 

 

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

v=lyKfm-BPV68 
 

8 Зроби Запропонуйте дитині зробити їжачка з листочків https://www.youtube.com/watch?

v=HA6K8NP9-NE 

9 Пограй 

(дидактичні та 

розвиваючі ігри) 

Пограйте з дитиною в дидактичну гру «Назви лагідно» https://www.youtube.com/watch?

v=_AQ2-IuBW74 

 

10 Побудуй Запропонуйте дитині побудувати сховище для фруктів та 

овочів, використовуючи різні види конструкторів. 

 

11 Прогулянка 

(спостереження, 

досліди, фізичні 

вправи, рухливі 

ігри) 

Пропонуємо пограти разом з дитиною рухливу гру 

«Вітер і листя» 

 

По можливості, прогуляйтесь з дітьми до осіннього 

парку. Розгляньте листочки з різних дерев, порівняйте їх  

за формою та кольором. 

https://www.youtube.com/watch?
v=Owpxdpn8P1w 

 

12 Після денного 

відпочинку 

Радимо після денного відпочинку виконати вправи 

гімнастики пробудження. 

https://www.youtube.com/watch?
v=UdVaDPv050g 

13 Формуємо 

трудові навички 

Спонукайте дитину до прибирання іграшок після ігор.  

14 Пограй (сюжетні 

ігри) 

Разом  з дітьми  пограйте в сюжетно-рольову гру «Сім’я» 

(частування гостей). Спонукайте дітей до ігрових дій 

сервірування столу, розгортайте рольовий діалог. 

Навчайте ввічливо поводитись та розважати «гостей».   

 

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

говорили? Що тобі сподобалось найбільше? 

 

16 Підготовка до 

сну 

Перед сном прослухайте «Осінню колискову». https://www.youtube.com/watch?

v=Z10WUd9kD1I 
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