
7.11 КАРТКА ДНЯ 
 

на 7 листопада для дітей середньої групи 

за тематичним тижнем «Хто як до зими готується» 

Тема дня «Лісові звірята» 

Вихователь Волощук Л.М. 
 

№ 

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 тримати тіло в чистоті, чому тримати руки 

в чистоті 

 

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 потрібно 

одягнутись на прогулянку?  

 

4 Ранкова гімнастика  Пропонуємо виконати з дітьми ранкову руханку 

«Вітамінка» з інструктором фізкультури Семенюк О.М. 

https://www.youtube.com/wat
ch?v=45_dDENGeyI   

5 Підготовка до заняття Перегляньте, будь ласка, та обговоріть з дітьми відео 

«Цікавинки про тварин. Їжак».  

https://www.youtube.com/watch

?v=TwbUbF9RTXU 

 

6 Заняття Пропонуємо переглянути відеозаняття «Їжачок-

хитрячок». Проводити буде вихователь середньої групи 

№ 11 Волощук Л.М. 

https://youtu.be/v9UF7-goJ9o 

https://dnz37.edu.vn.ua/9_Sered

_group.html  

7 Вправи для очей Пропонуємо після відеозаняття зробити гімнастику для 

очей «Білка». 

https://www.youtube.com/watch

?v=XxbfeZQRYsk  

8 Зроби Пропонуємо виготовити звірів з паперу за допомогою 

техніки «орігамі». 

https://www.youtube.com/watch

?v=JLV8_RZ-WEA  

9 Пограй (дидактичні та 

розвиваючі ігри) 

Пропонуємо пограти в дидактичну гру «Хто  що їсть у 

лісі?». 

https://www.youtube.com/watch

?v=VLeSeNtz72g  

10 Побудуй Запропонуйте дитині побудувати «Будиночки для лісових 

звірів» з  будівельного матеріалу.  

 

11 Прогулянка 

(спостереження, 

досліди, фізичні 

вправи, рухливі ігри) 

Спостерігайте за погодою. Запитайте у дітей: Вітряно чи 

спокійно надворі? Похмуро чи світить сонечко? Які 

опади спостерігаються у цю пору року? Яка температура 

повітря? 

Запропонуйте дитині уявити себе якоюсь лісовою 

твариною та виконати вправи, імітуючи рухи тварин. 

 

12 Після денного 

відпочинку 

 

Пропонуємо разом з дітьми виконати пальчикову 

гімнастику «Маленький їжачок». 

https://www.youtube.com/watch

?v=EqCCzCWK7JE  

13 Формуємо трудові 

навички 

Підтримуйте бажання дитини брати участь у виконанні 

посильних трудових завдань (помити іграшки, скласти їх 

на місце)  

 

14 Пограй (сюжетні ігри) Разом з дітьми пограйте в сюжетну гру «Лікарня для 

звірят». Візьміть на себе роль ветлікаря, дитині 

запропонуйте роль відвідувача, а потім поміняйтеся 

ролями. Спонукайте дітей до відтворення життєвих 

моментів, ведення рольових діалогів. 

 

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

говорили? Що було легко виконувати? 

 

16 Підготовка до сну  Пропонуємо переглянути аудіоказку  «Не хочу спати». https://www.youtube.com/watch

?v=IUytRWcbjho  
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