
КАРТКА ДНЯ 

на 9 листопада для дітей середньої групи 

за тематичним тижнем «Хто як до зими готується» 

Тема дня «Передзимові турботи» 

Керівника гуртка О.В. Кушнір 

№ 

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 турбуватися про свої зуби та покажіть, як правильно 

користуватись зубною щіткою 

 

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? Яка  погода за вікном? 

Якого кольору небо? Чи є надворі дощ? 

 

4 Ранкова гімнастика  Рекомендуємо виконати ранкову руханку «Вітамінка» з 

інструктором з фізкультури О.М. Семенюк 

https://www.youtube.co

m/watch?v=45_dDENG

eyI   

5 Підготовка до заняття Підготуйте до відеозаняття матеріал: кольоровий папір, картон, 

клей, ножиці, серветки 

 

6 Заняття Запрошуємо переглянути відеозаняття «Гостинці для білочки» 

керівника гуртка О.В. Кушнір 

https://youtu.be/rHY8z

N7gHSc 

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

9_Sered_group.html  

7 Вправи для очей Пропонуємо після відеозаняття гімнастику для очей «Білка» https://www.youtube.co

m/watch?v=XxbfeZQR

Ysk  

8 Зроби Запропонуйте дитині виготовити білочку з паперу https://www.youtube.co

m/watch?v=K0m7p5H

XtHI  

9 Пограй (дидактичні та 

розвиваючі ігри) 

Впродовж дня  пропонуємо пограти інтерактивну гру «Частини 

доби», яку створила у  веб-додатку jigsawplanet керівник гуртка 

О.В. Кушнір 

https://learningapps.org/

display?v=psxyt9ijn22  

10 Побудуй Запропонуйте дитині побудувати з будівельного матеріалу 

«Будинок для малят-звірят». Поселіть тваринок у теплі 

домівки. 

 

11 Прогулянка 

(спостереження, 

досліди, фізичні вправи, 

рухливі ігри ) 

Листопад – це останній осінній місяць. Тож не гайте часу та 

виходьте на вулицю, помилуватися осінньою красою. 

Простежте, як падає осіннє листя. З’ясуйте разом з дітьми:  Що 

таке листопад?. А на що схожі листочки, коли вони кружляють 

у повітрі? Прислухайтесь, як шурхотять литочки під ногами, 

немов хочуть нам про щось розповісти. Пограйте з дітьми у 

рухливу гру «Знайди три однакових листочка». Із барвистих 

осінніх листочків створіть «Осінній букет» 

 

12 Після денного 

відпочинку 

 

Пропонуємо виконати дихальну гімнастику, релаксацію 

«Прогулянка осіннім лісом» 

https://www.youtube.co

m/watch?v=VWFHFlrC

KVE  

13 Формуємо трудові 

навички 

Продовжуйте вчити дитину самостійно одягатися, роздягатися,  

охайно складати одяг 

 

14 Пограй (сюжетні ігри) Радимо пограти у сюжетно-рольову гру «Зоопарк» та обіграти 

сюжетну ситуацію «Екскурсія до зоопарку». Сформуйте 

уявлення дітей про зоопарк. Ознайомте із правилами поведінки 

під час екскурсії 

 

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

розмовляли? Як допомогти тваринам легше пережити зиму? 

 

16 Підготовка до сну  Перед сном пропонуємо послухати українську народну казку 

«Зимівля звірів» 

https://www.youtube.co

m/watch?v=qJiqM-

fraZU  
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