
КАРТКА ДНЯ 

на 28 жовтня для дітей старшої групи 

за тематичним тижнем  «Щедра осінь» 

Тема дня  «Осіння пора» 

 

№ 

з/п 

Види 

діяльності 
Рекомендований зміст освітньої діяльності 

Примітки та посилання 

на інтернет-джерела 
1 Прийом 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 себе почуваєш? 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: Який сьогодні день? Чи подобається 

тобі сьогоднішня погода? Який одяг ти обереш до 

сьогоднішньої прогулянки? 

 

 

4 Ранкова 

гімнастика 

Рекомендуємо зробити ранкову руханку «Кокоси банани» з 

інструктором фізкультури Семенюк О.М. 

https://www.youtube.com/watch

?v=Cei6rePUAzE 

5 Підготовка до 

заняття 

Підготуйте, будь ласка, до відеозаняття матеріал: пластилін 

(червоного, жовтого, помаранчевого кольорів), дощечка, стеки, 

аркуш паперу А4 з намальованим або надрукованим деревом 

без листя. 

 

6 Заняття Пропонуємо долучитись до відеозаняття «Осінь – радісна пора»  

вихователя старшої групи № 3 Симчук О.В.  

https://youtu.be/cJwfBzxLWaI  

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

group.html  

7 Підготовка до 

заняття 

Перед навчально-тренувальним відеозаняттям підготуйте 

дитині зручний спортивний одяг та обладнання: 4 олівці або 

гілочки, м’яч, стілець. 

 

8 Заняття Запрошуємо взяти участь в навчально-тренувальному 

відеозанняті  з інструктором з фізкультури Семенюк О.М. 

https://youtu.be/25rFBiHBw-Y 

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

group.html  

9 Вправи для очей Після користування комп’ютером або гаджетом рекомендуємо 

провести зорову гімнастику «Бараш». 

https://www.youtube.com/watch

?v=9sx-dM_fMGE  

10 Зроби Запропонуйте дитині зліпити з пластиліну  «Осіннє дерево». https://www.youtube.com/watch

?v=hotynTk5X0w 

11 Побудуй Запропонуйте дитині побудувати «будиночок для зимівлі 

звірів», використовуючи кубики або конструктор LEGO. 

 

12 Прогулянка 

(спостереження, 

досліди, фізичні 

вправи, рухливі 

ігри) 

Поспостерігайте з дитиною за птахами. Зверніть увагу дітей на 

особливості зовнішнього вигляду і звички птахів, 

пристосування до середовища та проживання.   

Пропонуємо  долучитись до музично-рухливої гри  «Ой, 

Василю, товаришу», яку підготувала музичний керівник 

Кравець Н.М. 

 

 

https://youtu.be/WrMQcvzrmD

E  

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

group.html  

13 Після денного 

відпочинку 

Пропонуємо виконати разом з дитиною дихальну гімнастику. 

Вправи на дихання не змушують робити складні рухи. У той час 

вони розкривають легені дитини, насичуючи  внутрішні 

системи необхідною кількістю кисню. 

https://www.youtube.com/watch

?v=RFn8eO1s9OQ 

 

14 Формуємо 

трудові навички 

Спонукайте дитину допомагати дорослим доглядати за 

кімнатними рослинами,  поливати квіти, зривати сухе листя, 

спушувати землю, протирати листочки від пилу. 

 

15 Пограй (сюжетні 

ігри) 

Разом з дитиною обіграйте сюжет  «Троє поросят» С.Міхалков. 

У дошкільному віці гра носить виховний характер: з її 

допомогою формуються важливі особистісні якості і 

розвиваються розумові здібності. 

 

16 Рефлексія Запитайте  у дитини: Як пройшов день? Чи задоволений(на) ти  

сьогоднішнім дозвіллям? Що тобі запам’яталось із 

сьогоднішнього  дня? 

 

17 Для  Вас батьки Пропонуємо до ознайомлення консультацію «Як провести з 

дитиною осінній день» 

Додаток 1 

18 Підготовка до 

сну 

Перед сном прослухайте з дитиною казку. «Як птахи царя 

вибирали». Казки добре тренують уяву та вміння аналізувати дії 

інших. 

https://www.youtube.com/watch

?v=BpbBYkoPVyk 
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Додаток 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://vseosvita.ua/library/konsultatsiia-dlia-batkiv-yak-provesty-z-dytynoiu-osinnii-den-

587995.html 
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