
КАРТКА ДНЯ 
 

на 27 жовтня для дітей старшої групи 

за тематичним тижнем «Щедра осінь» 

Тема дня «Осінні пригоди» 
 

№ 

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  

Пропонуємо зробити з дітьми ранкову руханку «Кокоси, банани». 

 

https://www.youtube.com/w

atch?v=Cei6rePUAzE   

5 Підготовка до 

заняття 

Підготуйте, будь ласка, до заняття  лічильні палички, або те що може 

їх замінити. 

 

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

Google Meet до заняття «Ми кмітливі малюки». Проводити буде 

вихователь старшої групи № 3 Б’єнь В.М. 

https://meet.google.com/_me

et/moo-pecz-cdo 

7 Вправи для очей Пропонуємо вправи для очей «Бджілка і квітка». https://www.youtube.com/w

atch?v=iXK1ltGfooE 

8 Зроби Дітям було б цікаво разом з Вами, батьки, виконати творчу роботу 

«Осінні вироби з листя». 

https://www.youtube.com/w

atch?v=FLEQh4m5H4Y 

9 Пограй 

(дидактичні та 

розвиваючі ігри) 

Пропонуємо пограти дидактичну гру «Осіннє так, осіннє ні». https://www.youtube.com/w

atch?v=hzJk8l_mbMw 

10 Побудуй Запропонуйте дитині побудувати «місточок» з будь-якого 

конструктора. Вчіть дітей будувати міцний міст у відповідності з 

його призначенням; розвивайте вміння вигадувати способи 

конструювання мостів так, щоб вони стояли міцно, розвивайте 

уміння перебудовувати свої власні конструкції у відповідності з 

новими завданнями; створюйте сприятливі умови для виникнення 

почуття впевненості у своїх силах, самостійності; запропонуйте 

використати конструкції для реалізації ігрового задуму. 

 

11 Прогулянка 

(спостереження, 

досліди, фізичні 

вправи, рухливі 

ігри ) 

Під час прогулянки спостерігайте за квітами. Розкажіть, що квіти - 

живі, вони ростуть і змінюються. Рослини на клумбі добре росли, 

цвіли, поки було тепло, багато світла і води; тепер дні стають 

короткими, води багато, але мало тепла, квіти в'януть, на місці їх 

утворюється насіння, з яких можуть з'явитися нові рослини. 

Запитайте дітей: Якими стали квіти на клумбі? Чому вони зів'яли? 

Що треба зробити, щоб навесні квіти знову виросли?  (Зібрати 

насіння.) 

Радимо з дітьми пограти у рухливу гру «Чарівна паличка» 

 

 

 

 
 

 

 

 
https://www.youtube.com/w

atch?v=1RBBGoTG6tA 

12 Після денного 

відпочинку 

 

Пропонуємо зробити дихально-звукову гімнастику «Мандрівка». https://www.youtube.com/w

atch?v=UGXJDx3XiaQ 

13 Формуємо 

трудові навички 

Формуйте звичку у дітей самостійно у певній послідовності  та в 

потрібному темпі вдягатись, роздягатись, взуватись, роззуватись,  

правильно та акуратно складати чи вішати на місце одяг, доглядати 

його (чистити, сушити)  доглядати взуття (мити, чистити). 

 

14 Пограй (сюжетні 

ігри) 

Радимо у вільний час разом з дітьми пограти у сюжетну гру 

«Збираємо ляльку на прогулянку». Це гарна нагода розвивати у дітей 

уміння підбирати одяг для різного сезону, навчити правильно 

називати елементи одягу, закріпити узагальнені поняття «одяг», 

«взуття», сформувати активність, самостійність; виховати дбайливе 

ставлення до оточуючих. 

 

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

Що тобі сподобалось найбільше? 

 

16 Підготовка до сну  Перед сном пропонуємо послухати дітям колискову пісню «Світ 

задрімав» 

https://www.youtube.com/w
atch?v=GDsDb22yWSU 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Cei6rePUAzE
https://www.youtube.com/watch?v=Cei6rePUAzE

