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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. Поясніть дитині чому 

важливо виконувати водні процедури зранку 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 погода за вікном?  Яка пора року? 

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

дощем? 

 

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

порушень 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 відеозаняття аркуш 

паперу з намальованим продовгуватим горизонтальним овалом із 

загостреним, піднятим догори кінчиком з одного боку; простий 

олівець; чорні маркер та фарбу; одноразову пластикову виделку. 
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6 Заняття В першу половину дня в зручний час пропонуємо переглянути 

відеозаняття  «Як тварини готуються до зими» вихователя 

старшої групи № 6 Вовк Т.П. 

https://youtu.be/1giYxu

_WyAE 

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

8_2_mol_group.html  

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

рекомендуємо виконати вправи для очей. 

https://www.youtube.co

m/watch?v=qWPw0h4K

PLQ 

8 Зроби Запропонуйте дитині з солоного тіста чи пластиліну виліпити 

їжачка. А замість голочок використайте соняшникові зернята. 

 
9 Пограй (дидактичні та 

розвиваючі ігри) 

Пропонуємо пограти в мовленнєву гру «Як звірі до зими 

готуються!» 

https://www.youtube.co

m/watch?v=lQV-

cSrb60I&ab_channel 

10 Побудуй Запропонуйте дитині побудувати з деталей конструктора 

«Будиночок для зайчика», спонукайте до створення більш 

складних споруд, комбінуючи деталі по-різному. 

 

11 Прогулянка 

(спостереження, 

досліди, фізичні вправи, 

рухливі ігри ) 

Під час прогулянки зверніть увагу дитини на наявність вітру на 

вулиці. Запитайте за  якими ознаками можна дізнатися, чи є 

вітер: гойдаються гілки дерев, “біжать” хмари, за допомогою 

паперових стрічок або вітрячків. 

Похитайте разом з дитиною руками, як дерева гілками, також 

можна пограти з прапорцями, вітряками чи стрічками.  

Виконайте фізичні вправи з бігу та стрибків. 

 

12 Після денного 

відпочинку 

 

Після денного відпочинку запропонуйте дитині виконати  

гімнастику пробудження «Вітерець пустунець». 

https://www.youtube.co

m/watch?v=pYzMWGH

wvrg 

13 Формуємо трудові 

навички 

Привчайте дитину прибирати після гри  іграшки на місця. 

Виховуйте бережливе ставлення до іграшок.  

 

14 Пограй (сюжетні ігри) Пограйте з дитиною в сюжетно-рольову гру «Сім’я», розіграйте  

сюжетну лінію «Варимо обід». Скажіть, що ви щойно 

повернулися з подорожі, стомилися і зголодніли. Запропонуйте 

малюку роль кухаря. Нехай він виконує ігрові дії з приготування 

їжі та сервірування столу. 

 

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

говорили? Яка гра сподобалася найбільше? 

 

16 Підготовка до сну Перед сном запропонуйте дитині послухати казку В. 

Сухомлинського «Як їжачок готувався до зими». 

https://www.youtube.co

m/watch?v=Ecjc4RgtM

oY&ab_channel 
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