
КАРТКА ДНЯ 
на 9 листопада для дітей старшої групи 

за тематичним тижнем «Хто як до зими готується» 

Тема дня «Клопоти лісових звірят» 

Вихователь Ошовська О. О. 
№ 

з/п 
Види діяльності Рекомендований зміст освітньої діяльності 

Примітки та посилання 

на інтернет-джерела 

1 Підйом та ран-

кова гігієна 

Формуйте здорові навички змалечку. Поясніть дитині чому важливо 

чистити зуби вранці та як це правильно робити. 

https://www.youtube.com/wat

ch?v=W3e70fCFgyM  

2 Добрий ранок, 

дзеркало 

Підведіть  дитину 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 вік-

но 

Навчіть дитину самостійно аналізувати довкілля.  

Погляньте з нею у вікно і запитайте: Яка пора року? Який сьогодні 

день? Яка там погода?  Як сьогодні одягнутись?  

 

4 Ранкова гімнас-

тика  

Пропонуємо виконати 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 пригадати разом з дітками які звірята живуть у лісі, а які 

поруч з людьми. 

 

6 Заняття О 10.30 можна долучитись з дітьми в онлайн-режимі на платформі 

Google Meet до заняття «Клопоти лісових звірят», яке буде проводити 

вихователь старшої групи № 7 Ошовська О.О. 

https://meet.google.com/tpg-

ddgq-rxd 

 

7 Вправи для очей Пропонуємо після перегляду онлайн-заняття зробити вправи для очей.  https://www.youtube.com/wat

ch?v=8gvoPGoxnxA 

8 Зроби Запропонуйте дітям  намалювати олівцями чи фарбами своє улюблене 

лісове звірятко. 

 

9 Пограй (дидак-

тичні та розви-

ваючі ігри) 

Пропонуємо пограти  в дидактичну гру «Чиї малята». 

Вчіть дітей правильно розрізняти малят різних звірів, спонукайте дітей 

чітко вимовляти назви звірів  українською мовою. 

https://learningapps.org/displa

y?v=p7xyqzkec22 

 

10 Побудуй Запропонуйте дитині побудувати з будь-якого конструктора  «Будино-

чок для лісових звірят» Вчіть дитину будувати міцну будівлю, щоб 

деталі були добре між собою з’єднані, розвивайте вміння вигадувати 

архітектуру будівлі. Спонукайте дітей до уміння перебудовувати свої 

конструкції у відповідності із новими завданнями. Вчіть дітей називати 

деталі конструктора українською мовою, спонукайте дітей до правиль-

ного використання прийменників, коли вони розташовують деталі 

конструктора (в, до, на, під, для, через, поміж) запропонуйте виготов-

лену конструкцію використати для ігрового задуму. 

 

 

  

 

 

11 Прогулянка 

(спостереження, 

досліди, фізичні 

вправи, рухливі 

ігри ) 

 

На прогулянці пропонуємо звернути увагу на зимуючих птахів. Пого-

воріть про будову їхнього тіла, характерні особливості та поведінку. 

Закріпіть набуті знання про птахів. Розвивайте спостережливість; ви-

ховуйте дбайливе ставлення до природи.  

Пограйте в рухливу гру «Пташки і кіт».  В цю гру грати можна на ди-

тячому майданчику, де є багато діток, та безпечне місце для дитячих 

ігор. Пропонуємо на землі накреслити коло.  Вибрати одну дитину, яка 

стає в центрі кола. Це – кішка. Інші діти – пташки, які знаходяться поза 

колом. Кішка спить. Пташки влітають за зернятками в коло. Кішка 

прокидається, бачить пташок і ловить їх. Всі пташки поспішають виле-

тіти з кола. Той, кого торкнулася кішка в той час, коли він перебував у 

колі, вважається спійманим, йде на середину кола. Коли кішка спіймає 

2-3 пташки, виберіть нову кішку. Спіймані раніше пташки приєдну-

ються до граючих. 

Правила:1. Кішка ловить пташок тільки в колі. 2. Кішка може тільки 

торкатись пташок, але не хапати їх. 

 

 

 

 

12 Після денного 

відпочинку 

Пропонуємо провести з дітками дихальну гімнастику після сну «Манд-

рівка». 

https://www.youtube.com/wat

ch?v=UGXJDx3XiaQ  

13 Формуємо тру-

дові навички 

Спонукайте дитину до прибирання за собою місця, де вони грали.  

 

14 Пограй (сюжет-

ні ігри) 

Пропонуємо пограти в сюжетно-рольову гру «Школа», де ви - батьки 

зможете детально пояснити дітям, що відбувається у школі, як там ці-

каво, тим самим заохочувати після випуску з садочка, щоб діти  мали 

бажання відвідувати  школу. Для початку пропонуємо дорослому бути 

вчителем, показавши дитині, яка саме роль вчителя, а потім спонукати 

дитину брати на себе роль вчителя. 

 

15 Рефлексія Запитати у дитини, як пройшов її день, що найбільше сподобалось та 

запам’яталось сьогодні. 

 

 

16 Підготовка до 

сну 

Пропонуємо разом з дітьми на ніч прослухати казку «Зимівля звірів». https://www.youtube.com/wat

ch?v=qJiqM-fraZU 
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