
КАРТКА ДНЯ 
 

на 10 листопада для дітей II молодшої групи 

за тематичним тижнем «В гостях у лісових звірят» 
Тема дня «Запаслива білочка» 

Вихователь Ліневич В.Ю. 
№ 

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 чистити зуби вранці та як це правильно робити. Як 

потрібно вмиватися, правильно користуючись милом та 

рушничком 

 

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 пора року? Який сьогодні 

день? Яка там погода? Як сьогодні одягнутись?  

 

4 Ранкова гімнастика  Пропонуємо зробити з дітьми ранкову руханку «Вітамінка» 

з інструктором з фізкультури Семенюк О. М. 

https://www.youtube.com/wat

ch?v=45_dDENGeyI 

5 Підготовка до заняття Підготуйте, будь ласка, до сьогоднішньої лялькової вистави 

іграшки: зайця, лисицю, вовка, ведмідя, їжака, білку. 

 

6 Заняття Запрошуємо до перегляду лялькової вистави «Осінні 

клопоти звірят» музичного керівника Кравець Н.М. 

https://youtu.be/N-OI7YhztlE  

7 Вправи для очей Пропонуємо після заняття провести гімнастику для очей 

«Слідкуй за мною» 

https://www.youtube.com/wat

ch?v=C8A1UbQ1ELA 

8 Зроби Запропонуйте дитині виліпити з пластиліну лісових звірят https://www.youtube.com/wat

ch?v=_w6YlJR4Ud8 

9 Пограй (дидактичні та 

розвиваючі ігри) 

Пропонуємо пограти онлайн-пазли «Запаслива білочка», 

який розробила в веб-додатку jigsawplanet вихователь 

Ліневич В.Ю. 

https://www.jigsawplanet.com/

?rc=play&pid=26d8a782497b 

10 Побудуй Запропонуйте дитині сконструювати іграшку-тваринку  на 

прищепці    

https://www.youtube.com/wat

ch?v=YQ0jh4y027c 

11 Прогулянка 

(спостереження, 

досліди, фізичні вправи, 

рухливі ігри) 

Запропонуйте дитині під час прогулянки зайти до паркової 

зони, де є багато дерев та поспостерігати за білкою. 

Запитайте: Як називається ця тваринка? Якого кольору у 

неї хутро? Де вона живе? Що їсть? 

Розкажіть дитині що наприкінці осені білка змінює хутро з 

рудого на сіре. Запаси на зиму білка робить у різних місцях.  

Дуже по-хитрому збирає горіхи. Розгойдає гілку, стрибає в 

бік і дивиться. Яка гілка довше гойдається, та і важча, а 

значить горіхів на ній більше. Запропонуйте дитині 

погодувати білочку. Прочитайте дитині вірш Демченко Г. 

«Де ти, білочко, живеш?» 

Пограйте в рухливу гру «Пострибай як білочка» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 1 

 

 

12 Після денного 

відпочинку 

 

Пропонуємо пограти з дітьми пальчикову гру «Білочка» https://www.youtube.com/wat

ch?v=4fHGYr_o6io 

13 Формуємо трудові 

навички 

Спонукайте дитину до самостійності під час роздягання,  

складання одягу після прогулянки 

 

 

14 Пограй (сюжетні ігри) Пограйте з дітьми в сюжетну гру «Сім’я» (частування 

тварин). Обіграйте ситуацію, що до вас завітали різні лісові 

тварини, але вони чомусь сумні, говорять, що хочуть їсти. 

Запитайте в дитини, хто з тварин що їсть,  приготуйте їжу 

та «нагодуйте» їх. 

 

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

говорили? Що тобі сподобалось найбільше? Що потрібно 

робити щоб бути здоровим? 

 

16 Підготовка до сну  Перед сном пропонуємо прослухати аудіоказку  «Запаслива 

білочка»  

https://www.youtube.com/wat

ch?v=kjRiPJmli54 
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- Де ти, білочко, живеш? 

Що ти, білочко, гризеш? 

- У зеленому ліску, 

У дуплі, у сосняку. 

 

А гризу горішки, 

І гриби, і шишки. 

- У морози люті, злі 

Ти не мерзнеш у дуплі? 

 

- Затишна моя хатинка, 

Тепла в мене кожушинка, 

І мені зимові дні 

Зовсім, зовсім не страшні. 

Демченко Г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://deti.e-papa.com.ua/virshi-dlya-ditei/author/demchenko/

