
КАРТКА ДНЯ 
 

на 8 листопада для дітей II молодшої групи 

за тематичним тижнем  «В гостях у лісових звірят» 

Тема дня «В гості до їжачка» 

Вихователь Власюк В. О. 

№ 

з/п 
Види діяльності Рекомендований зміст освітньої діяльності 

Примітки та 

посилання на 

інтернет-джерела 

1 Підйом та ранкова 

гігієна 

Формуйте здорові навички змалечку. Спонукайте дитину 

намилювати руки до утворення піни, набирати в долоні потрібну 

кількість води, умивати обличчя обома руками. 

 

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 погода за вікном?  Яка пора року? 

Який настав місяць? Який сьогодні день? Чи можна гуляти під 

дощем?  

 

4 Ранкова гімнастика  Для зняти м'язового та розумового напруження, попередження 

порушення постави та підняття настрою, почуття бадьорості й 

свіжості пропонуємо виконати руханку «Зайченятко 

неслухняне». 

https://www.youtube.co

m/watch?v=DA2u-

v9PjWg&t=21s 

 

5 Підготовка до заняття Підготуйте, будь ласка, до сьогоднішнього онлайн-заняття 

аркуш білого паперу, чорний фломастер, ножиці. 

 

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

платформі Google Meet до заняття «В гості до їжачка». 

Проводити буде вихователь ІІ молодшої групи № 6 Власюк В.О.  

https://meet.google.com

/hsc-bfhk-eik 

 

7 Вправи для очей Після перегляду онлайн-заняття для зняття напруги очних м'язів 

рекомендуємо виконати гімнастику для очей. 

https://www.youtube.co

m/watch?v=qWPw0h4

KPLQ 

8 Зроби Запропонуйте дитині з пластиліну чи солоного тіста зліпити 

лісових звірят. 

 

9 Пограй (дидактичні та 

розвиваючі ігри) 

Пропонуємо пограти  інтерактивну гру «Їжачок-хитрячок», яку 

створила у веб-додатку jigsawplanet вихователь Власюк В.О. 

https://www.jigsawplan

et.com/?rc=play&pid=0

10ff32c3606 

10 Побудуй Запропонуйте дитині побудувати з будівельного конструктора 

або з деталей конструктора будівлю для звірів. Помістіть звірів 

в будиночки. 

 

11 Прогулянка 

(спостереження, 

досліди, фізичні вправи, 

рухливі ігри ) 

Під час прогулянки приверніть увагу дитини на контрастне 

забарвлення листя дерев, зокрема горобини. Пригадайте, який 

настав місяць. Порозмірковуйте,  чому осінь називають 

«золотою». 

Визначте з дитиною, на якому дереві листочки обпадуть раніше, 

на якому – пізніше.  

Пограйте з дитиною в рухливу гру «Ми осінні листочки» - 

кружляння, присідання, а також долучіться до музично-рухливої 

гри «Зайці і ведмідь» музичного керівника Кравець Н.М 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/71ZssE

iHwGY 

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

8_2_mol_group.html  

12 Після денного 

відпочинку 

 

Після денного відпочинку запропонуйте дитині виконати  

гімнастику пробудження «Вітерець-пустунець». 

https://www.youtube.co

m/watch?v=pYzMWG

Hwvrg 

13 Формуємо трудові 

навички 

Заохочуйте дитину до праці в природі (прибирання опалого 

листя).  

 

14 Пограй (сюжетні ігри) Створіть  умови для сюжетно-рольової гри «Сім’я» та обіграйте 

сюжет «Одягнемо ляльку на прогулянку» ( лялька проситься з 

вами на прогулянку, але її потрібно одягти відповідно до сезону. 

Де взяти одяг? Який саме одяг потрібно одягти? Виймайте одяг, 

називайте кожну річ, її колір, відбирайте те, що необхідне ляльці 

саме в цей час. 

 

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

говорили? Яка гра сподобалася найбільше? 

 

16 Підготовка до сну  Перед сном разом з дитиною прослухайте терапевтичну казку 

про Їжачка, який хотів, щоб на нього звертали увагу. 

https://www.youtube.co

m/watch?v=ZKDdVz0f

9-U 
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