
КАРТКА ДНЯ 
 

на 1 листопада для дітей старшої групи 

за тематичним тижнем «Мова наша рідна»  

Тема дня «Мова солов’їна» 
 

№ 

з/п 
Види діяльності Рекомендований зміст освітньої діяльності 

Примітки та поси-

лання на інтернет-

джерела 

1 Підйом та ранкова  

гігієна 

Формуйте здорові навички змалечку. Поясніть дитині чому важливо 

чистити зуби вранці та як це правильно робити. 

https://www.youtube.com/

watch?v=W3e70fCFgyM  

2 Добрий ранок,  

дзеркало 

Підведіть  дитину 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 ві-

кно і запитайте: Яка пора року? Який сьогодні день? Яка там погода?  

Як сьогодні одягнутись?  

 

4 Ранкова гімнас-

тика  

Пропонуємо виконати ранкову руханку «Зайченятко неслухняне», яку 

підготувала інструктор з фізкультури Семенюк О.М. 

https://www.youtube.com/

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

5 Підготовка до  

заняття 

Пропонуємо пригадати разом з дітками державні та народні символи 

України 

 

6 Заняття Пропонуємо долучитись до відеозаняття на тему «Мова солов’їна», 

яке буде проводити вихователь старшої групи № 7 Ошовська О.О. 

https://youtu.be/3kLGcgP

SO0k 

https://dnz37.edu.vn.ua/10
_Star_group.html  

 

7 Вправи для очей Пропонуємо після перегляду відеозаняття зробити вправи для очей.  

 

https://www.youtube.com/

watch?v=8gvoPGoxnxA 

8 Зроби Запропонуйте дітям  пригадати, як виглядає український рушник й на-

малювати  рушничок фарбами. 

 

9 Пограй (дидакти-

чні та розвиваючі 

ігри) 

Пропонуємо пограти  в дидактичну гру «Знайди відповідну фігуру». 

Вчіть дітей правильно називати геометричні фігури, кольори україн-

ською мовою. 

https://learningapps.org/w
atch?v=p86mhyamt22 

 

10 Побудуй Запропонуйте дитині побудувати з будь-якого конструктора  «дитячий 

садочок». Вчіть дитину будувати міцну будівлю, щоб деталі були до-

бре між собою з’єднанні, розвивайте вміння вигадувати архітектуру 

будівлі за власним задумом дітей. Спонукайте дітей до уміння перебу-

довувати свої конструкції у відповідності із новими завданнями. Вчіть 

дітей називати деталі конструктора українською мовою, спонукайте 

дітей до правильного використання прийменників, коли вони розташо-

вують деталі конструктора (в, до, на, під. для, через, поміж)  запропо-

нуйте виготовлену конструкцію використати для ігрового задуму. 

 
 

  

 

 

11 Прогулянка 

(спостереження,  

досліди, фізичні 

вправи, рухливі 

ігри ) 

 

На прогулянці з дітьми  пропонуємо звернути  увагу на зимуючих пта-

хів, в процесі якої  діти  можливо познайомляться з деякими видами 

птахів, яких раніше не бачили, їх будовою, характерними особливос-

тями. Закріпіть  набуті знання про птахів. Познайомте з особливостями 

поведінки птахів восени; розвивайте спостережливість; виховуйте 

дбайливе ставлення до природи.  

Пограйте в рухливу гру «Веселі бджілки» 

https://www.youtube.com/
watch?v=gJWVNoaXBX8 

 

12 Після денного  

відпочинку 

Пропонуємо провести з дітками дихальну гімнастику після сну 

«Мандрівка». 

https://www.youtube.com/
watch?v=UGXJDx3XiaQ 

 

13 Формуємо трудові 

навички 

Спонукайте дитину до прибирання за собою місця, де вони грали.  

 

14 Пограй (сюжетні 

ігри) 

Пропонуємо пограти в сюжетно-рольову гру «Школа», де ви батьки 

зможете детально пояснити дітям, що відбувається у школі, як там ці-

каво, тим самим заохочувати після випуску з садочка, щоб діти  мали 

бажання відвідувати  школу. Для початку пропонуємо дорослому бути 

вчителем, показавши дитині, яка саме роль вчителя, а потім спонукати 

дитину брати на себе роль вчителя. 

 

15 Рефлексія Запитайте у дитини, як пройшов її день, що найбільше сподобалось та 

запам’яталось сьогодні. 

 
 

16 Підготовка до сну Пропонуємо разом з дітьми на ніч прослухати  найкращі українські 

колискові пісні 

 

https://www.youtube.com/

watch?v=rmc7loUBI1w 
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