
КАРТКА ДНЯ 
 

на 3 листопада для дітей середньої групи 

за тематичним тижнем «Мова наша рідна»  

Тема дня «Слово до слова – зложиться 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 розчісувати волосся, як правильно це 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? Яка сьогодні погода? 

Розкажи, яке сьогодні небо? Чи є на ньому сонечко? 

 

4 Ранкова гімнастика  Зробіть разом з дитиною ранкову руханку «Зайченятко 

неслухняне» з інструктором фізкультури О. М. Семенюк 

https://www.youtube.com/
watch?v=DA2u-

v9PjWg&t=21s     

5 Підготовка до заняття Перед навчально-тренувальним відеозаняттям підготуйте 

дитині зручний спортивний одяг та обладнання: олівці, м‘яч, 

кошик. 

 

6 Заняття Запрошуємо Вас та діток до перегляду навчально-тренувального 

відеозаняття, яке буде проводити інструктор з фізкультури 

Семенюк О.М. 

https://youtu.be/O-

9aOD8K0Zo 

https://dnz37.edu.vn.ua/9_

Sered_group.html  

7 Вправи для очей Пропонуємо після відеозаняття виконати дитячу гімнастику для 

очей з Логозавром. 

https://www.youtube.com/

watch?v=lyKfm-BPV68  

8 Зроби Запропонуйте дитині із ягідок горобини зробити намисто для 

мами. 

 

9 Пограй (дидактичні та 

розвиваючі ігри) 

Пропонуємо впродовж дня разом з дітьми пограти в 

інтерактивну музично-дидактичну гру «Танець, пісня, марш» 

яку створила в онлайн-платформі LearningApps музичний 

керівник Мазур Т.В. 

https://learningapps.org/di

splay?v=pc8czmw6222  

10 Побудуй Запропонуйте дитині побудувати старовинну українську хату, 

використовуючи різні види конструкторів.  

 

11 Прогулянка 

(спостереження, 

досліди, фізичні 

вправи, рухливі ігри ) 

Під час прогулянки поспостерігайте за горобиною. 

Запропонуйте дітям уважно розглянути красу горобини. 

Зверніть увагу на листочки, на що вони схожі? Чи не нагадує 

воно вам пір‘ячко якоїсь дивовижної пташки? Подивіться, як 

гарно кружляють листочки у танку! Особливої привабливості 

горобині додають чудові червоні та жовтогарячі кетяги, якими 

прикрасила дерево чарівниця - Осінь. Придивіться до ягідок 

горобини. 

- Які вони? (маленькі, червоні, кругленькі). Що вони вам 

нагадують? (маленькі краплинки, червоненькі намистинки…).  

Пропонуємо рухливу гру-вправу «Зробить той, хто…» 

https://www.youtube.com/

watch?v=qiMN7A5ibp8  

12 Після денного 

відпочинку 

 

Пропонуємо виконати вправи гімнастики пробудження 

«Прокидайлики». 

https://www.facebook.co

m/dnz.kolobok/videos/55
9615821603616/  

13 Формуємо трудові 

навички 

Спонукайте дитину до прибирання іграшок.  

14 Пограй (сюжетні ігри) Радимо пограти в сюжетно-рольову гру «Магазин» та обіграти 

сюжетну ситуацію «Куплю вишиванку для братика». Розіграйте 

рольовий діалог «покупець-продавець».  

 

15 Рефлексія Запитайте у дитини: Чи цікаво було сьогодні? Що найбільше 

сподобалось та запам‘яталось?  

 

16 Підготовка до сну  Перед сном пропонуємо послухати мелодійну дитячу пісеньку 

«Українська мова». 

https://www.youtube.com/

watch?v=ZFcbJEVmk4g  
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