
КАРТКА ДНЯ 

на 7 листопада для дітей старшої групи 

за тематичним тижнем  «Хто як до зими готується»» 

Тема дня  «Лісові пригоди» 

Вихователь Симчук О. М. 

№ 
з/п 

Види 

діяльності 
Рекомендований зміст освітньої діяльності 

Примітки та 

посилання на 

інтернет-джерела 
1 Прийом та 

ранкова гігієна 

Формуйте здорові навички змалечку. Поясніть дитині чому важливо 

чистити зуби вранці 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 себе почуваєш? 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? Чи подобається тобі сьогоднішня 

погода? Який одяг ти обереш до сьогоднішньої прогулянки? 

 

 

4 Ранкова 

гімнастика 

Рекомендуємо зробити ранкову руханку «Зайченятко неслухняне» з 

інструктором фізкультури Семенюк О.М. 

https://www.youtube.co

m/watch?v=DA2u-

v9PjWg&t=21s 

5 Підготовка до 

заняття 

Підготуйте, будь ласка, до відеозаняття матеріал: аркуш паперу А4, 

ножиці, клей або клейку двохсторонню стрічку, сухе листя, папір чорного 

кольору.  

 

6 Заняття Пропонуємо долучитись до відеозаняття  «В гості до Лісовичка»  

вихователя старшої групи № 3 Симчук О.В. 

https://youtu.be/ejYDw

VNyqOk 

https://dnz37.edu.vn.ua/
10_Star_group.html  

7 Підготовка до 

заняття 

Підготуйте, будь ласка, до відеозаняття матеріали: іграшки (заєць, 

лисиця, вовк, ведмідь, їжак, білка). 
 

8 Заняття Пропонуємо долучитись до відеозаняття «Осінні клопоти звірят» 

підготувала музичний керівник Кравець Н.М. 

https://youtu.be/N-

OI7YhztlE  

9 Вправи для 

очей 

Після користування комп’ютером або гаджетом рекомендуємо провести 

зорову гімнастику «Сонечко». 

https://www.youtube.co

m/watch?v=Y4ACKy08

GI0  

10 Зроби Запропонуйте дитині зробити аплікацію  «Їжачок» https://www.youtube.co

m/watch?v=HA6K8NP9
-NE  

11 Пограй 

(дидактичні та 

розвиваючі 

ігри 

Пропонуємо пограти в онлайн-пазли  «Ведмежа», який створила в веб-

додатку jigsawplanet   вихователь Симчук О.В.   

Дітям було б цікаво разом з Вами, батьки, пограти в інтерактивну гру 

«Хто де живе?», яку створила на платформі LearningАpps вихователь 

Симчук О.В.   

https://www.jigsawplane
t.com/?rc=play&pid=26

c9af58adda 

https://learningapps.org/

display?v=pujcuk73522 
 

12 Побудуй Запропонуйте дитині побудувати «Будиночок для тварин», 

використовуючи кубики або конструктор LEGO. 

 

13 Прогулянка 

(спостереження

, досліди, 

фізичні вправи, 

рухливі ігри) 

Під час прогулянки поспостерігайте з дітьми за птахами. Запропонуйте 

дітям назвати перелітних птахів. Запитайте: Чому деякі птахи відлітають, 

а деякі переселяються ближче до людського житла? Яких птахів стало 

більше біля будинків? (Ворон, граків, галок.) Чому?  

Запропонуйте дітям виконати фізичні вправи та ігровому чи спортивному 

майданчику. 

 

14 Після денного 

відпочинку 

Пропонуємо виконати разом з дитиною дихальну гімнастику. Правильне 

мовне дихання необхідне для розвитку мовлення, оскільки дихальна 

система – це ні що інше як енергетична база для мовної системи. Дихання 

впливає на звуковимову, артикуляцію і голос. 

https://www.youtube.co

m/watch?v=k0_sOnApZ

qs 

15 Формуємо 

трудові 

навички 

Вчіть дитину допомагати дорослим, запропонуйте разом приготувати 

вечерю, сервірувати стіл. 

 

16 Пограй 

(сюжетні ігри) 

Радимо у вільний час разом з дітьми  пограти у сюжетно-рольову  гру 

«Зоопарк». Це гарна нагода збагатити знання дітей про диких тварин, про 

їх зовнішній вигляд, звички, харчування, про місце їх проживання. 

Спробуйте розіграти ролі працівника  та відвідувача зоопарку, при бажані 

поміняйтеся ролями. 

  

17 Рефлексія Запитайте  у дитини: Як пройшов день? Чи задоволений(на) ти  

сьогоднішнім дозвіллям? Що тобі запам’яталось із сьогоднішнього  дня? 

 

18 Підготовка до Перед сном прослухайте з дитиною казку. «Зимівля звірів». Казки добре https://www.youtube.co

m/watch?v=qJiqM-
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сну тренують уяву та вміння аналізувати дії інших. fraZU  

 

https://www.youtube.com/watch?v=qJiqM-fraZU

