
КАРТКА ДНЯ 
 

на 10 листопада для дітей старшої групи 

за тематичним тижнем «Хто як до зими готується»  

Тема дня «Пернаті наші друзі» 

Вихователь Ніцевич Л.С. 
№ 

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 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 почуваєшся? Якщо дитина 

почувається погано, запитайте: «Що сталося?» та допоможіть 

вирішити проблему. 

 

 

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

нею і вікно і запитайте: Яка пора року? Який сьогодні день? 

Яка там погода?  Як сьогодні одягнутись?  

 

4 Ранкова гімнастика  Рекомендуємо зробити ранкову руханку «Вітамінка» з 

інструктором фізкультури Семенюк О.М. 

https://www.youtube.com/

watch?v=45_dDENGeyI 

5 Підготовка до заняття Підготуйте до онлайн-заняття: ємність із зерном (пшениця, 

пшоно), одну велику склянку, одну маленьку склянку, чайну 

ложечку, фішки (горішки, цукерки, ґудзики) на ваш вибір. 

 

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

платформі Google Meet до заняття «Птахи восени». Проводити 

буде вихователь старшої групи № 9 Ніцевич Л.С. 

https://meet.google.com/q

wk-brzj-vqe  

7 Вправи для очей Після користування комп’ютером або гаджетом рекомендуємо 

провести зорову гімнастику. 

https://www.youtube.com/

watch?v=8G87kg9s1HM 

8 Зроби Зробіть разом із дитиною птаха з паперу, використовуючи 

техніку орігамі. 

https://www.youtube.com/

watch?v=aEVnUpjYHaQ 

9 Пограй (дидактичні та 

розвиваючі ігри) 

Пропонуємо пограти ітерактивну гру «Перелітні та зимуючі 

птахи», які розробила на онлайн-платформі Jigsawplanet 

вихователь Ніцевич Л.С.  

https://learningapps.org/w

atch?v=p5enzwbm522 

10 Побудуй Запропонуйте дитині зробити годівничку із покидькового 

матеріалу (коробки з молока, соку, пластикові пляшки). 

 

11 Прогулянка 

(спостереження, 

досліди, фізичні вправи, 

рухливі ігри ) 

Ідучи з дитиною на прогулянку, візьміть із собою корм для 

птахів, щоб насипати в годівничку. Прислухатись до 

пташиного переспіву. Пригадайте, якої пташки це голос: чи 

скрекіт сороки, чи каркання ворони, чи цвірінькання горобця. 

Зробіть разом з дитиною висновки, що птахів, які не відлетіли 

у теплі краї потрібно підгодовувати. 

Пограйте з дитиною в рухливу гру «Переліт птахів». 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/

watch?v=HqnaD8jb9dU  

12 Після денного 

відпочинку 

 

Пропонуємо виконати разом з дитиною дихальну гімнастику за 

методикою А.Н.Стрельнікової. 

https://www.youtube.com/

watch?v=fWU9INOh74I   

13 Формуємо трудові 

навички 

Спонукайте дитину до догляду за кімнатними рослинами 

(поливання та спушування землі). 

 

14 Пограй (сюжетні ігри) Разом із дитиною пограйте в сюжетно-рольову гру 

«Ветеринарна лікарня». Розіграйте ігрову ситуацію «Лікування 

птаха, який пошкодив крило». Запропонуйте дитині роль 

лікаря, а на себе візьміть роль доглядача за птахами.  

 

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

говорили? Що тобі сподобалось найбільше? 

 

16 Підготовка до сну  Перед сном  прослухайте з дитиною «Осінній спів пташок у 

буковому лісі». Це заспокоїть дитину та посприяє спокійному 

засинанню. 

https://www.youtube.com/

watch?v=-alDdnuk92A  
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