
КАРТКА ДНЯ 
 

на 4 листопада для дітей середньої групи 

за тематичним тижнем «Мова наша рідна»  

Тема дня «Слово рідне, мова рідна» 
                                                                                                                                                                    Вихователь Лопухова Н.Б. 

№ 

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 кожного ранку чистити зубки 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 

і вікно і запитайте: Яка пора року? Який сьогодні день? Яка там 

погода?  Як сьогодні одягнутись?  

 

4 Ранкова 

гімнастика  

Зробіть разом з дитиною ранкову руханку «Вітамінка» з 

інструктором фізкультури О. М. Семенюк 

https://www.youtube.com/wat

ch?v=45_dDENGeyI  

5 Підготовка до 

заняття 

Підготуйте до відеозаняття матеріали: дощечку для ліплення, 

листок картону жовтого кольору,   пластилін коричневого, 

червоного, зеленого кольору, стеку, серветку. 

 

6 Заняття Запрошуємо вас та ваших діток до перегляду відеозаняття  «Слово 

рідне - мова рідна», яке підготувала вихователь середньої групи  № 

11  Лопухова Н.Б. 

https://youtu.be/Zs1M-

TB8A0I 
https://dnz37.edu.vn.ua/9_Ser

ed_group.html  

7 Вправи для очей Пропонуємо дитячу гімнастику для очей з Логозавром. https://youtube.com/watch?v=

lyKfm-BPV68&feature=share  

8 Зроби Запропонуйте дитині разом зробити намисто з ягід шипшини  

9 Пограй 

(дидактичні та 

розвиваючі ігри) 

Пропонуємо пограти  онлайн-пазли «Український костюм» https://www.jigsawplanet.com

/?rc=play&pid=14ce224e85b8 

10 Побудуй Пропонуємо побудувати криницю з деталей конструктора Лего  

11 Прогулянка 

(спостереження, 

досліди, фізичні 

вправи, рухливі 

ігри ) 

Поспостерігайте з дитиною за кущем калини та деревом горобини. 

Запропонуйте розглянути листя, ягоди, насіння з ягід горобини і 

калини. Запитайте: чим схоже і чим відрізняється листя, ягоди 

горобини і калини? Обговоріть, що потрібно для росту рослин. 

Пограйте з дитиною в гру «Знайди рослину» Вчіть дітей впізнавати 

та знаходити за особливостями зовнішнього вигляду кущі калини, 

бузку, малини, дерево горобини та ін.  

Запропонуйте дитині пограти у рухливу гру «Через струмок».  

Разом з дитиною перестрибуйте через дві лінії, намальованій на 

майданчику підручними матеріалами.  

 

12 Після денного 

відпочинку 

Пропонуємо виконати вправи на розвиток дихання https://www.youtube.com/wat

ch?v=leOJqoXwtCg  

13 Формуємо трудові 

навички 

Спонукайте дитину до прибирання іграшок після ігор, 

запропонуйте помити гумові іграшки. 

 

14 Пограй (сюжетні 

ігри) 

Запропонуйте дитині пограти у сюжетно-рольову гру «Магазин». 

Виконуючи роль продавця, вчіть дитину правильно звертатися до 

продавця магазину, чітко замовляти товар, розраховуватись та  

дякувати за допомогу.  Поміняйтесь ролями і продовжіть гру. 

 

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

Що тобі сподобалось найбільше? У яку гру ти хотів би пограти ще? 

 

16 Підготовка до сну Пропонуємо послухати  з дитиною відеоказку «Казка  про мову та 

виникнення слів» 

https://www.youtube.com/wat
ch?v=itNnehEsiQQ&feature=

share&si=ELPmzJkDCLju2K

nD5oyZMQ 

17 Батьківська школа Для Вас, батьки, ми підготували консультацію: «Що потрібно знати 

батькам» (мовлення дитини) 

Шановні батьки, радимо вам звернути увагу на вживання вашими 

дітьми різних форм словесної ввічливості. 

https://vseosvita.ua/library/ko

nsultacia-dla-batkiv-ak-

prisepluvati-lubov-ditini-do-
ridnoi-movi-ta-ukrainskoi-

pisni-238604.html 
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