
КАРТКА ДНЯ 
на 8 листопада для дітей старшої групи 

Тематичний тиждень «Хто як до зими готується?» 

Тема дня «Осінні клопоти» 

Вихователь Гайдей Т.І. 
№ 

з/п 
Види діяльності Рекомендований зміст освітньої діяльності 

Примітки та посилання 

на інтернет-джерела 

1 Підйом та ранкова 

гігієна 

Формуйте здорові навички змалечку. Нагадайте  дитині, як 

користуватися гребінцем. Виховувати самостійність, охайність. 
 

2 Добрий ранок, 

дзеркало 

Підійдіть з дитиною до дзеркала і запитайте: Що тобі снилося? 

Який у тебе настрій? Як гадаєш, що цікавого та приємного він тобі 

подарує? А що приємного ти хотів/хотіла б зробити сьогодні для 

себе? А для інших? 

 

 

3 Подивись у вікно Навчіть дитину самостійно аналізувати довкілля. Погляньте з нею у 

вікно і запитайте: Яка на вулиці погода?  Який настрій у неба?  Чи 

правильно ти підібрав/підібрала одяг? Чи потрібно брати 

парасольку? 

 

4 Ранкова 

гімнастика  

Пропонуємо зробити з дітьми ранкову руханку «Вітамінка», яку 

підготувала інструктор з фізкультури Семенюк О.М. 

https://www.youtube.com/wat

ch?v=45_dDENGeyI   

5 Підготовка до 

заняття 

Пропонуємо провести бесіду з дітьми, як лісові звірі готуються до 

зими. 

 

6 Заняття  Запрошуємо переглянути лялькову виставу «Осінні клопоти лісових 

звірят», яку підготувала музичний керівник Кравець Н.М. 

https://youtu.be/N-OI7YhztlE  

7 Підготовка до 

заняття 

Позбирайте з дітьми природні матеріали (шишки, каштани, горіхи)  

8 Заняття Запрошуємо переглянути відеозаняття «Осінні клопоти білочки-

господині», яке підготувала  вихователь групи № 7 Гайдей Т.І. 

https://youtu.be/dPHvulxSfh8 

https://dnz37.edu.vn.ua/10_St

ar_group.html  

9 Вправи для очей Пропонуємо після перегляду відеозаняття гімнастику для очей.  https://youtu.be/u4wWOo_t7

Zo  

10 Зроби Запрошуємо дітей взяти участь у майстер-класі з аплікації з 

використанням природного матеріалу.  

https://youtu.be/kZuia7Yfnw

M  

11 Пограй 

(дидактичні та 

розвиваючі ігри) 

Пропонуємо інтерактивну гру на онлайн-платформі Jigsawplanet 

«Заготовки Білочки-господині», яку  створила вихователь Гайдей 

Т.І. 

https://learningapps.org/watch

?v=prvkffkst22  

12 Побудуй Запропонуйте дитині побудувати з LEGO будиночки для лісових 

тварин. 

 

13 Прогулянка 

(спостереження, 

досліди, фізичні 

вправи, рухливі 

ігри ) 

Під час прогулянки поспостерігайте з дитиною за деревами, як вони 

змінилися, чи є ще листя на деревах.  Долучитися до збору  

природного матеріалу.  

Запрошуємо активно провести дозвілля і пограти дітям разом з 

батьками в гру «Я знаю п’ять…»: 

Для цієї гри знадобиться м'яч, вміння концентруватися та добрий 

настрій. Потрібно бити м'ячем об землю зі словами: "Я знаю  

п'ять ...". А далі політ фантазії: це можуть бути імена, країни, назви 

перших страв, назви міст на одну літеру. Якщо дитина запнеться, 

тоді вона передає м'яч наступному учаснику. 

 

 

 

 

14 Після денного 

відпочинку 

Запропонуйте дитині виконати дихальну гімнастику.  https://youtu.be/FpXJTsNfjlo  

15 Формуємо трудові 

навички 

Вчіть дитину доглядати за своїми іграшками: складати їх на полиці, 

в коробки. 

 

16 Пограй (сюжетні 

ігри) 

Пограйте з дитиною в сюжетну гру «Магазин» 

Зберіть різні предмети і розкладіть їх на дивані. Це буде ваш 

продуктовий магазин. Дитина повинна придумати ціну для кожного 

предмета. Вона може грати різні ролі: касира, продавця або 

покупця. Ви можете мінятися з дитиною ролями. Продавець 

повинен вітати кожного покупця і пропонувати йому допомогу. 

Касир повинен розраховувати покупців, а покупець, навпаки, 

платити за товари. Ця традиційна гра може навчити дитину 

багатьох навичок - усного рахунку, ввічливого спілкування тощо. 

 

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

Що тобі сподобалось сьогодні найбільше? 

 

18 Підготовка до сну  Перед сном почитайте казку за бажанням дитини. Казки добре 

тренують уяву та вміння аналізувати дії інших.  

Кожного вечора кажіть дитині: Я тебе люблю. Я завжди поруч. Ти 

завжди можеш розраховувати на мою підтримку. Це має стати 

підсвідомою настановою. 
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