
КАРТКА ДНЯ 
 

на 2 листопада для дітей старшої групи 

за тематичним тижнем «Мова наша рідна» 

Тема дня «Українська мова-наш скарб» 
 

№ 

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

там погода?  Як сьогодні одягнутись?  

 

4 Ранкова гімнастика  Рекомендуємо зробити ранкову руханку «Зайченятко 

неслухняне» з інструктором з  фізкультури Семенюк О.М. 

https://www.youtube.com/

watch?v=DA2u-
v9PjWg&t=21s 

5 Підготовка до заняття Підготуйте до заняття: люстерко, фішки для визначення звуків 

(голосний        , приголосний      ) 

 

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

платформі Google Meet до заняття «Барвінкова, веселкова, 

найдорожча рідна мова». Проводити буде вихователь старшої 

групи № 9 Ніцевич Л.С. 

https://meet.google.com/q

wk-brzj-vqe 

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

провести зорову гімнастику 

https://www.youtube.com/
watch?v=8G87kg9s1HM 

8 Зроби Зопропонуйте дитині зробити книжки-формуляри для гри 

«Бібліотека» 

 

9 Пограй (дидактичні та 

розвиваючі ігри) 

Пропонуємо пограти ітерактивну гру «Склади речення за 

схемою», які розробила в програмі learningapps вихователь 

Ніцевич Л.С.  

https://learningapps.org/w
atch?v=paf9g8f7c22  

10 Побудуй Запропонуйте дитині розглянути альбом  з українськими 

орнаментами. Спробуйте виконати з мозаїки елементи 

візерунків  

 

11 Прогулянка 

(спостереження, 

досліди, фізичні вправи, 

рухливі ігри ) 

Ідучи з дитиною на прогулянку, візьміть із собою термометр, 

щоб виміряти температуру повітря на осонні та в тіні. 

Порівняйте її. Зробіть висновки про те, чому вона різна.. 

Пограйте з дитиною в народну рухливу гру «Панас», 

залучивши інших дітей.  

Одному з дітей зав’язують хусткою очі, ставлять його окремо  

й говорять: 

Панас, Панас! 

Не лови нас. 

На тобі коробочку груш, 

Та мене не воруш. 

При цьому всі  розбігаються. Якщо «Панас» когось піймає, 

міняється з ним ролями. 

 

12 Після денного 

відпочинку 

 

Пропонуємо виконати разом з дитиною дихальну гімнастику за 

методикою А.Н.Стрельникової. 

https://www.youtube.com/
watch?v=fWU9INOh74I   

13 Формуємо трудові 

навички 

Спонукайте дитину до догляду за своїм одягом використовуючи 

шітку. 

 

14 Пограй (сюжетні ігри) Разом із дитиною пограйте в сюжетно-рольову гру «Бібліотека». 

Влаштуйте презентацію книги українського дитячого 

письменника. Доручіть дитині роль бібліотекаря, а на себе 

візьміть роль відвідувача.  

 

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

говорили? Що тобі сподобалось найбільше? 

 

16 Підготовка до сну  Перед сном  прослухайте з дитиною казку «Казка про звуки», 

яка допоможе засвоїти голосні та приголосні звуки. 

https://www.youtube.com/

watch?v=DsSNePK3VLA   
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