
КАРТКА ДНЯ 
 

на 09 листопада для дітей І молодшої групи 

за тематичним тижнем «В гостях у лісових звірят» 

Тема дня «Пригоди звірів» 

Вихователь Рижко Н. М. 
№ 

з/п 
Види діяльності Рекомендований зміст освітньої діяльності 

Примітки та посилання 

на інтернет-джерела 

1 Підйом та ранкова гігієна Формуйте здорові навички змалечку. Власним прикладом 

нагадуйте дитині про необхідність щоденних гігієнічних 

процедур.  

 

2 Добрий ранок, дзеркало Підійдіть з дитиною до дзеркала і запитайте:  Який у тебе 

настрій? Чи добре ти почуваєшся? Якщо дитина почувається 

погано, запитайте «Що сталося?». Допоможіть вирішити 

проблему. 

 

3 Подивись у вікно Навчіть дитину самостійно аналізувати довкілля. Погляньте з 

нею у вікно і запитайте:  Яка там погода?  Як сьогодні 

одягнутись? Яка пора року? 

 

4 Ранкова гімнастика  Пропонуємо зробити дітям веселу руханку «Вітамінка» з 

інструктором з фізкультури Семенюк О. М. 

https://www.youtube.co

m/watch?v=45_dDENG

eyI 

5 Підготовка до заняття Підготуйте, будь ласка, до сьогоднішнього відеозаняття 

матеріал: тонований аркуш паперу формату А4 синього кольору, 

гуашеві фарби білого кольору, пензлик, склянку з водою, 

серветки. 

 

6 Заняття Запрошуємо до перегляду відеозаняття «Зайченя в нічному лісі». 

Проводити  буде вихователь групи № 2 Рижко Н.М. 

https://youtu.be/RB9JZ

C7ne0E 

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

8_I_mol_group.html 

7 Вправи для очей Після відеозаняття рекомендуємо гімнастику для очей. https://www.youtube.co

m/watch?v=QEZ5k_7dP

l0 

8 Зроби У вільний час запропонуйте дитині послухати вірш Г. Бойка 

«Зайчик». Вчіть розуміти зміст художнього твору. 
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9 Пограй (дидактичні та 

розвиваючі ігри) 
Пропонуємо пограти в гру «Хто в цій домівці живе». Розвивайте 

активне мовлення малюків. 

https://www.youtube.co

m/watch?v=XM8-

SUaviWc 

10 Побудуй Запропонуйте дитині побудувати хатинку для зайченяти з будь-

якого конструктора. Допоможіть дитині побудувати стійку 

споруду, розіграйте новосілля зайченяти. 

 

11 Прогулянка 

(спостереження, досліди, 

фізичні вправи, рухливі 

ігри ) 

Перебуваючи на прогулянці, продовжіть спостереження за  

горобцями. Навчайте дитину називати частини тіла пташки. 

Запропонуйте дитині пострибати, як горобчик. 

Пограйте в рухливу гру «Пташки та автомобіль». 

 

 

https://www.youtube.co

m/watch?v=MzC_pUVe

5BQ 

12 Після денного відпочинку 

 
Пропонуємо зробити з дітьми масаж кистей та пальців рук 

«Пригоди горішка» з інструктором фізкультури Семенюк О.М. 

 

https://www.youtube.co

m/watc 

h?v=rqTUvzrO3o8&t=6

5s 

13 Формуємо трудові навички Запропонуйте дитині застібнути ґудзики на вашому одязі. 

Привчайте дитину до охайності. 

 

14 Пограй (сюжетні ігри) У спільній грі «Одягнемо  ляльку на прогулянку»  закріплюйте 

знання дитини про одяг, послідовність одягання. 

 

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 казку «Чому в лисиці 

найкращий хвіст». 

https://www.youtube.co

m/watch?v=9cjCL8bYG

CI 

 

 

 

 

https://youtu.be/RB9JZC7ne0E
https://youtu.be/RB9JZC7ne0E
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ЗАЙЧИК 

 

Автор: Бойко Грицько 

 

 

 

 

Довгі вуха, 

Куций хвіст. 

Невеличкий 

Сам на зріст. 

 

На городі 

Побував — 

Нам капусту 

Попсував. 

 

Довгі ноги 

Скік та скік! 

Ми – погнались, 

Він – утік! 
 

 

 

https://chl.kiev.ua/pub/Publication/Author/78

