
КАРТКА ДНЯ 

на 1 листопада для дітей середньої групи 

за тематичним тижнем «Мова наша рідна» 

Тема дня «Рідна мова калинова» 

 

№ 

з/п 
Види діяльності Рекомендований зміст освітньої діяльності 

Примітки та посилання 

на інтернет-джерела 

1 Підйом та ранкова 

гігієна 

Формуйте здорові навички змалечку. Покажіть дитині, 

як потрібно витирати рушничком обличчя. Вчіть 

користуватися  рушничком у розгорнутому вигляді, а 

не зім’ятим.  

 

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 зараз пора 

року? Яка  погода за вікном? Яке небо? Чи є надворі 

дощ, вітер? 

 

4 Ранкова гімнастика  Рекомендуємо виконати ранкову руханку «Вітамінка»  

з інструктором фізкультури О.М. Семенюк 

https://www.youtube.com/wat
ch?v=45_dDENGeyI  

5 Підготовка до заняття Послухайте веселу, дитячу пісеньку про котика. https://www.youtube.com/wat
ch?v=kKoIrR2LuCk 

6 Заняття Запрошуємо Вас та діток до перегляду музичного 

відеозаняття «Історія котика» музичного керівника 

Мазур Т.В. 

https://youtu.be/HCo15ZHP6
Yc 

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

ed_group.html  

7 Вправи для очей Пропонуємо після перегляду відеозаняття гімнастику 

для очей з Логозавром 

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

lyKfm-BPV68&feature=share  

8 Зроби Запропонуйте дитині виготовити з паперу та картону 

«Українську хату» 

https://www.youtube.com/wat

ch?v=eOIP4okqgaM  

9 Пограй (дидактичні та 

розвиваючі ігри) 

Пропонуємо пограти в інтерактивну гру «Одягни 

українку та українця», яку створила в онлайн – 

платформі LearningApps керівник гуртка О.В. Кушнір 

 
 

https://learningapps.org/watch

?v=p5xgc20i522 

 

10 Побудуй Запрошуємо Вас та ваших діток до створення 

декоративного осіннього віночку з природних 

матеріалів. 

https://www.youtube.com/wat

ch?v=ZyVkarWU4rA  

11 Прогулянка 

(спостереження, 

досліди, фізичні 

вправи, рухливі ігри ) 

Осінь – прекрасна пора року. Саме восени можна, як і 

влітку, гратися у пісочниці, поки на вулиці тепло. А ще 

восени можна збирати багато цікавого! Захопіть на 

прогулянку відеречко і зберіть у нього жолуді, шишки 

або каштани. Коли ви принесете цей урожай додому, 

малюк зможе з ним гратися, виконати різноманітні 

поробки або ж розкласти в різні коробочки. 

Пожбурляйте з дитиною каштани вздовж стежки, 

подивіться хто кине якнайдалі.  

 

12 Після денного 

відпочинку 

 

Пропонуємо виконати вправи на розвиток дихання https://www.youtube.com/wat
ch?v=leOJqoXwtCg  

13 Формуємо трудові 

навички 

Спонукайте дитину прибирати за собою, складати 

іграшки на місце 

 

14 Пограй (сюжетні ігри) Запропонуйте дитині пограти у сюжетно-рольову гру 

«Магазин». Вчіть вести бесіду під час гри. Розвивайте 

мовлення, культуру української мови 

 

15 Рефлексія Запитайте у дитини: Як пройшов день? Що цікаве і нове 

ви дізналися? Що сподобалось найбільше?  

 

16 Підготовка до сну  Перед сном пропонуємо послухати казку «Українська 

мова» 

https://www.youtube.com/wat

ch?v=a5ZAxjjqtbo  
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