
КАРТКА ДНЯ 
 

на 8 листопада для дітей середньої групи 

за тематичним тижнем «Хто як до зими готується»  

Тема дня «У далекий вирій відлітають птахи» 

 

Вихователь Божок Л. В. 

№ 

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 мити руки і 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: Який сьогодні день? Яка погода за 

вікном?  Як сьогодні потрібно одягнутись на прогулянку?  

 

4 Ранкова гімнастика  Рекомендуємо виконати ранкову руханку «Вітамінка» з 

інструктором з фізкультури Семенюк О.М. 

https://www.youtube.

com/watch?v=45_dD

ENGeyI 
 

5 Підготовка до заняття Перед відеозаняттям підготуйте 2 іграшкові грибочки. 
 

 

6 Заняття Запрошуємо діток до перегляду музичного відеозаняття 

«Осінні дарунки» музичного керівника Мазур Т.В. 

https://youtu.be/TO2UGB

1cM6w  

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

Sered_group.html  

7 Вправи для очей Після заняття рекомендуємо виконати вправи для очей «Білка». https://www.youtube.com/

watch?v=XxbfeZQRYsk 

8 Зроби Разом з дитиною зробіть  з природного матеріалу «Птаха» https://www.youtube.com/

watch?v=zyvaV6tjKDQ 

9 Пограй (дидактичні та 

розвиваючі ігри) 

Пропонуємо пограти у дидактичну гру «Будинок для птахів». https://www.youtube.com/

watch?v=FXSn0MSZfDs 

10 Побудуй Створіть з дитиною, використовуючи картон, годівничку для 

птахів. 

https://www.youtube.com/

watch?v=qNFDwqH1u-8 

11 Прогулянка 

(спостереження, 

досліди, фізичні вправи, 

рухливі ігри) 

Спостерігайте за осінніми змінами в неживій та живій природі. 

Формуйте уявлення про ознаки осені; розвивайте 

спостережливість і кмітливість; вміння робити висновки, 

доводити свою думку. Запитайте у дитини: Що ти чуєш? Яка 

зараз пора року? Після якої пори року приходить осінь?  

Спостерігайте за сонечком: яке воно за формою? за кольором? 

Чи так само гріє, як влітку? Тепліше чи холодніше стало 

надворі порівняно з літом? Спостерігайте за небом: визначте, 

якого кольору небо, чи є на ньому хмари, чи є вітер, який він 

 ( теплий, лагідний, холодний) 

На свіжому повітрі пограйте з дитиною у рухливу гру 

«Зимуючі і перелітні птахи». 

https://www.youtube.com/

watch?v=Tck6dWZq_Ss 

 

12 Після денного 

відпочинку 

 

Після денного відпочинку виконайте з дитиною пальчикову 

гру «Їжачок». 

 

https://www.youtube.com/

watch?v=EQcXu2suqU8 

13 Формуємо трудові 

навички 

Запропонуйте дитині зібрати свої речі та розкласти на місця. https://www.youtube.com/

watch?v=cdktJfGyFgs 

14 Пограй (сюжетні ігри) Пропонуємо розгорнути з дитиною сюжетну лінію гри 

«Лікарня». Спонукайте дітей до відтворення ігрових моментів, 

розгортання рольових діалогів лікаря з пацієнтом. Розвивайте 

сюжет прийому лікаря пацієнтів-іграшок.   

 

 

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

говорили? Що було легко виконувати? 

 

16 Підготовка до сну  Пропонуємо прослухати «Кривенька качечка».  https://www.youtube.com/

watch?v=fHeOvlzm1iY 
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