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Тема дня «Ягоди та гриби треба добре знати і лише тоді збирати» 
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№ 
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 зубки вранці та як це правильно робити. Як 

потрібно вмиватися, користуватись рушничком. 

 

2 Добрий ранок, дзеркало Підійдіть з дитиною до дзеркала і запитайте:  Який у тебе 

настрій? Чи добре ти почуваєшся?  

 

3 Подивись у вікно Погляньте з нею у вікно і запитайте:  Яка там погода?  Як 

сьогодні одягнутись?  

 

4 Ранкова гімнастика  Пропонуємо зробити дітям веселу руханку «ТукТук» з 

інструктором з фізкультури Семенюк О.М. 

https://youtu.be/N-

jqSvpgsoc 

5 Підготовка до заняття Перед відеозаняттям підготуйте дитині зручний спортивний 

одяг.  

Обладнання: мотузка, м'яч.                                                                          

 

6 Заняття Перейдіть за посиланням, та візьміть участь в ігровому 

відеозанятті з інструктором з фізкультури О.М.Семенюк. 

https://youtu.be/3eVxT8

Z69FE 

https://dnz37.edu.vn.ua/9

_I_mol_group.html  

7 Вправи для очей Після відеозаняття рекомендуємо гімнастику для очей. https://www.youtube.co

m/watch?v=RW4VYOhh

src 

8 Зроби Діточкам буде цікаво розмалювати грибочки у розмальовці. 

 

Під час роботи, для кращого настрою, увімкніть діточкам веселу 

пісеньку про грибочки. 

Додаток 1 

https://www.youtube.co

m/watch?v=B2pukK8ug

wM 

9 Пограй (дидактичні та 

розвиваючі ігри) 

Радимо пограти пізнавальну дидактичну  гру  «Упізнай ягідку та 

фрукт». 

Після гри запропонуйте малятам зліпити з пластиліну ягоду, чи 

фрукт,  які запам’ятались найбільше. 

https://www.youtube.co

m/watch?v=MVHQ-

EPTMnM 

10 Побудуй Запропонуйте дитині  змайструвати кошик (ящик) з кубиків,  

конструктору, чи іншого підручного матеріалу, помістіть туди 

зліплені ягідки. 

 

11 Прогулянка 

(спостереження, 

досліди, фізичні вправи, 

рухливі ігри ) 

Під час прогулянки пропонуємо з дітьми підійти до ялинки, 

розглянути її. Запитайте у малечі: 

- Чи є у ялини листя на гілочках? 

- А що в неї замість листя? (голочки) 

- Якого вони кольору? 

- Які на дотик? (колючі, густі, пухнасті).   

- Чи можна ламати гілочки дерев? Чому? Виховуйте у малят 

бережне ставлення до рослин. 

Доцільно з дітками на свіжому повітрі виконати руханку «По 

гриби». 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.co

m/watch?v=3k0edQl1w

mc 

12 Після денного 

відпочинку 

 

Пропонуємо малятам комплекс вправ  гімнастики пробудження 

« Годинник»: 

- ходьба звичайна (10с) 

- ходьба навшпиньках, руки вгорі (12с) 

- ходьба на п’ятках (12с) 

- біг у середньому темпі (20с) 

- ходьба звичайна (10с). 

 

13 Формуємо трудові 

навички 

Залучіть дитину до догляду за рослинами – з допомогою 

дорослих полити кімнатні рослини. 

 

14 Пограй (сюжетні ігри) Пограйте з малечею в сюжетно-рольову гру «Лікарня». 

Розіграйте сюжет «Зайчик з’їв невідому ягідку і захворів». 

Запропонуйте дітям поставити йому іграшкового градусника, 

якого можна замінити паличкою з морозива, олівцем тощо, 

погладьте по животику, заваріть уявний чай з ромашки. Вчіть 

турботливо ставитись до тих, хто хворіє. 

 

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

говорили?  Що тобі сподобалось найбільше? Що запам’яталось? 

 

16 Підготовка до сну  Перед сном пропонуємо послухати разом з дітьми вірш Н.Забіли 

«По гриби». 

https://www.youtube

.com/watch?v=dBHo

mYGjpxk 
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