
КАРТКА ДНЯ 
 

на 3 листопада для дітей старшої групи 

за тематичним тижнем «Мова наша рідна»  

Тема дня «Вправні малята» 
 

№ 

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 слідкувати за своїм волоссям 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» з інструктором  фізкультури 

Семенюк О. М. 

https://www.youtube.com/

watch?v=Cei6rePUAzE   

5 Підготовка до 

заняття 

Перед онлайн-заняттям було б доречно закріпити лічбу 

в межах 10, рахуючи іграшки, предмети тощо. 

 

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

платформі Google Meet до заняття «Цікаві задачі» 

вихователя старшої групи № 9 Нанарової Н.В. 

https://meet.google.com/q

wk-brzj-vqe  

7 Вправи для очей Після перегляду онлайн-заняття для зняття напруги 

очних м'язів рекомендуємо зорову гімнастику для 

малят. 

https://www.youtube.com/

watch?v=3J-sWs3mkmE  

8 Зроби Запропонуйте дитині намалювати сюжетний малюнок і 

скласти за ним задачу. 

 

9 Пограй (дидактичні 

та розвиваючі ігри) 

Пропонуємо інтерактивну гру на онлайн-платформі 

Jigsawplanet «Ми діти козацького роду» (пазли -

створила вихователь Нанарова Н.В.). Запропонуйте 

дитині скласти за малюнком задачу. 

https://www.jigsawplanet.c

om/?rc=play&pid=2b436c

e9cc0d 

10 Побудуй Спробуйте разом з дітьми побудувати знайомі цифри, 

використовуючи конструктори та підручний матеріал 

(палички для морозива, гілочки дерев, камінчики тощо).  

 

 

 

11 Прогулянка 

(спостереження, 

досліди, фізичні 

вправи, рухливі 

ігри) 

Спостерігайте із дитиною за змінами у природі. 

Зверніть її увагу на небо, хмарки, сонечко. Попросіть 

дитину розказати, що нового вона побачила у 

навколишньому світі. 

Пограйте разом з дитиною в рухливу гру «Тихіше їдеш 

- далі будеш. Cтоп». 

 

 

 

 
https://www.youtube.com/

watch?v=QEVJi6P3qrY  

12 Після денного 

відпочинку 

Рекомендуємо дихальну гімнастику за методикою 

А.Н.Стрельникової. 

https://www.youtube.com/

watch?v=fWU9INOh74I 

13 Формуємо трудові 

навички 

Підтримуйте ініціативу дитини допомагати вам. 

Нагадайте дитині про кімнатні рослини. Попросіть її 

полити, протерти пил на листках, розпушити землю. 

 

14 Пограй (сюжетні 

ігри) 

Разом із дитиною обіграйте сюжетну лінію «Уроки в 

школі» - складаємо задачі за малюнком.  

 

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

говорили? Що тобі сподобалось найбільше? 

 

16 Підготовка до сну  Пропонуємо прослухати дитячу пісню про цифри. 

 

https://www.youtube.com/

watch?v=QtRsDQPkT6U  
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