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№ 

з/п 
Види діяльності Рекомендований зміст освітньої діяльності 

Примітки та 

посилання на 

інтернет-джерела 

1 Підйом та ранкова 

гігієна 
Формуйте здорові навички змалечку. Виховуйте потребу в дотриманні 

простих гігієнічних правил догляду за обличчям, волоссям, вухами. 

 

2 Добрий ранок, 

дзеркало 
Підійдіть з дитиною до дзеркала і запитайте: Що ти бачиш? Який у тебе 

настрій? Що сталось?  

 

 

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

запитайте: Яка пора року? Який сьогодні день? Яка  погода?  Як сьогодні 

одягнутись?  

 

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

фізкультури Семенюк О. М. 

https://www.youtube

.com/watch?v=45_d

DENGeyI 

5 Підготовка до 

заняття 
Перегляньте з малечею  цікаве та пізнавальне відео про мешканців лісу, 

допоможіть правильно називати тварин. 

https://www.youtube

.com/watch?v=kUtn

nT4BZ7I 

6 Заняття Перейдіть за посиланням, та перегляньте  лялькову виставу  «Осінні 

клопоти лісових звірят»,  яку підготувала музичний керівник Т.В. Мазур. 

https://youtu.be/N-

OI7YhztlE 

7 Вправи для очей Після лялькової вистави рекомендуємо гімнастику для очей. https://www.youtube

.com/watch?v=QEZ

5k_7dPl0 

8 Зроби У вільний час діткам буде цікаво розфарбувати олівцями гриб для їжачка. 

Навчайте дитину правильно тримати в руці олівець. 

Додаток 1 

9 Пограй (дидактичні 

та розвиваючі ігри) 
Пограйте з дитиною дидактичну  гру  «Лісові мешканці». Розвивайте 

інтерес до диких тварин. 

https://www.youtube

.com/watch?v=bSj6

GF92N-U 

10 Побудуй Запропонуйте дитині побудувати з конструктора LEGO будиночок для 

лісових звірів. Покажіть малюку, як можна його огородити. Навчайте 

малюка будувати споруди за зразком ( «зроби, як я»). 

 

11 Прогулянка 

(спостереження, 

досліди, фізичні 

вправи, рухливі 

ігри) 

Перебуваючи на прогулянці, продовжуйте знайомити дітей з різними 

природними явищами. Навчайте визначати стан погоди, пов’язувати її зі 

станом неба. Запропонуйте поглянути на небо та відмітити, яке воно  

(чисте, блакитне, вкрите хмарами, похмуре, сіре). 

Запитайте дитину: Яка  погода?  

Доцільно на свіжому повітрі  виконати музично- рухливу гру «Кіт і миші». 

 

 

 

 

https://www.youtube

.com/watch?v=eZt7r

zXjsTM 

12 Після денного 

відпочинку 
Рекомендуємо зробити з дітьми дихальну гімнастику «Мандрівка». https://www.youtube

.com/watch?v=UGX

JDx3XiaQ 

13 Формуємо трудові 

навички 
 Запропонуйте малечі допомогти білочці у заготівлі харчів на зиму. 

Пригостіть її горішками. Виховуйте бажання дбати про тварин. 

 

14 Пограй (сюжетні 

ігри) 
Сприяйте розвитку гри «Сім’я» та обіграйте сюжет «Колишемо ляльку». 

Шляхом постановки навідних запитань «Немовля плаче. Що хоче 

немовля?» заохочуйте дитину до дій з іграшкою: погодуємо немовля, 

заколишемо, вкладемо спати.                                                   

 

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

гра сподобалася найбільше? 

 

16 Підготовка до сну  Перед сном пропонуємо послухати казку «Як їжачок до зими готувався». 

Сприяйте виникненню відчуття емоційного задоволення від 

прослуховування казки. 

https://www.youtube

.com/watch?v=Ecjc4

RgtMoY 

17 Батьківська сторінка Шановні батьки! Ознайомтесь з  добіркою дихальних вправ для дітей». 

Навички дитини, які потрібно перевірити:  

- вміє відтворювати окремі  рухи тварин (ходить, стрибає, літає, клює);  

- прагне спілкуватися з дорослими та дітьми;  

- виявляє інтерес до дій з предметами та іграшками,  обстежує їх;  

- із задоволенням виконують різні рухові дії. 
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