
КАРТКА ДНЯ 
 

на 2 листопада  для дітей середньої групи 

за тематичним тижнем «Мова наша рідна» 

Тема дня «Народні перлини моєї України» 
 

№ 

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. 
 

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  Зробіть разом з дитиною ранкову руханку «Зайченятко 

неслухняне» з інструктором з фізкультури О. М. Семенюк.  

https://www.youtube.com/w

atch?v=DA2u-

v9PjWg&t=21s  

5 Підготовка до 

заняття 

Підготуйте до онлайн-заняття математичний набір: математичні 

палички, геометричні фігури; вирізаний силует рукавички, 

геометричні фігури (круг, квадрат); клейстер, пензлик,  серветки, 

клейонку. 

 

6 Заняття О 10.30 можна долучитись з дітьми в онлайн-режимі на 

платформі Google Meet до заняття «Чарівна рукавичка». 

Проводить вихователь середньої групи № 8 О. В. Марчук. 

https://meet.google.com/amo
-hiie-yxy  

7 Вправи для очей Пропонуємо виконати після онлайн-заняття  дитячу гімнастику 

для очей з Логозавром. 

https://youtube.com/watch?v

=lyKfm-

BPV68&feature=share  

8 Зроби Радимо прикрасити за допомогою пальчиків шаблон української 

сорочки для матусі. 
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9 Пограй (дидактичні 

та розвиваючі ігри) 

Впродовж дня пропонуємо пограти онлайн-пазли «Без калини 

нема України», які створила у веб-додатку jigsawplanet 

вихователь О. В. Марчук. 

https://www.jigsawplanet.co

m/?rc=play&pid=03bdb3889

84b  

10 Побудуй Запропонуйте дитині зробити орнамент з різних видів 

кольорового конструктора. Орнаменти можна робити як з 

однакових, так і з різних фігур, розташовуючи їх по лінії, віялом, 

квіткою або накладаючи частково одну на одну. 

 

11 Прогулянка 

(спостереження, 

досліди, фізичні 

вправи, рухливі ігри) 

Пропонуємо спостерігати за осіннім листям. 

Пройдіться з дітьми по золотавому килиму з опалого листя, 

прислухайтесь як воно шелестить. Побігайте, зробіть салют з 

осіннього листя, підкидаючи його над головою, викладіть листя 

на доріжці, сортуючи за кольорами – від зеленого до коричневого. 

Обов’язково на осінню прогулянку в гарну погоду беріть 

фотоапарат – золоте і багряно-червоне листя дуже красивий фон 

для осінніх фотографій.  

 

12 Після денного 

відпочинку 

Пропонуємо виконати гімнастику пробудження.  

 

https://www.youtube.com/w

atch?v=UdVaDPv050g  

13 Формуємо трудові 

навички 

Продовжуйте вчити дитину самостійно одягатися та взуватися на 

прогулянку, самостійно зашнуровувати взуття. 

 

14 Пограй (сюжетні 

ігри) 

Радимо пограти в сюжетно-рольову гру «Магазин» та обіграти 

сюжетну ситуацію «Куплю сорочечку для Іванка».  Розіграйте 

рольовий діалог «покупець-продавець». 

 

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

говорили? Що тобі сподобалось найбільше? 

 

16 Підготовка до сну  Перед сном прослухайте колискові «Світ задрімав». https://www.youtube.com/w

atch?v=GDsDb22yWSU  
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