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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. Продовжуйте вправляти дитину 

засукувати рукава під час умивання, мити руки та обличчя не розбризкуючи 

воду, насухо витирати обличчя та руки індивідуальним рушничком. 

 

2 Добрий ранок, 

дзеркало 
Підійдіть з дитиною до дзеркала і запитайте: Що ти бачиш? Який у тебе 

настрій? 

 

 

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

запитайте: Яка пора року? Який сьогодні день? Яка  погода?  Як сьогодні 

одягнутись?  

 

4 Ранкова гімнастика  Пропонуємо зробити дітям веселу руханку «Тук тук» з інструктором з 

фізкультури Семенюк О. М. 

https://youtu.be/N-
jqSvpgsoc 

5 Підготовка до 

заняття 
Рекомендуємо послухати музичний твір «Диво-осінь». Розвивайте 

елементарне естетичне сприйняття музики та емоційний відгук на неї. 

https://www.youtube

.com/watch?v=3Dd0

xjOIfF4 

6 Заняття Перейдіть за посиланням, та перегляньте музичне відеозаняття «З осінню 

прощаємось, з морозцем вітаємось»,  яку підготувала музичний керівник 

Т.В. Мазур. 

https://youtu.be/eQo

lqefupKY 
https://dnz37.edu.vn.

ua/9_I_mol_group.h

tml 

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

.com/watch?v=QEZ

5k_7dPl0 

8 Зроби У вільний час діткам буде цікаво розглянути ілюстрацію «Поділись 

іграшкою». Формуйте первинний досвід моральних вчинків.  
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9 Пограй (дидактичні 

та розвиваючі ігри) 
Пограйте з дитиною дидактичну  гру  «Добре чи погано». Навчайте малюка 

бути людяним, дружелюбним, отримувати радість від контакту з рідними 

та друзями. 

https://www.youtube

.com/watch?v=CfV

Nu6Tz180 

10 Побудуй Запропонуйте дитині побудувати з кубиків сходинки. Вправляйте в умінні 

рівно класти кубик на кубик. Проведіть найулюбленішу іграшку по 

сходинках. 

 

11 Прогулянка 

(спостереження, 

досліди, фізичні 

вправи, рухливі 
ігри) 

Перебуваючи на прогулянці, поспостерігайте за погодою. 

Ознайомлюйте дитину з різними явищами природи. Формуйте уміння 

помічати зміни, які відбуваються в природі з настанням холоду. Виховуйте 

інтерес до природних явищ. 

Пограйте в цікаві ігри на прогулянці.  

 

 

https://www.youtube

.com/watch?v=ioeG
Q6UtUU 

12 Після денного 

відпочинку 
Рекомендуємо зробити з дітьми корекційну гімнастику для профілактики 

порушень формування стопи. 

https://www.youtube

.com/watch?v=XY7

nsLOLXNU 

13 Формуємо трудові 

навички 
 Привчайте дитину після того, як поїла, скористатись серветкою, спокійно 

вставати з-за столу, подякувати. 

 

14 Пограй (сюжетні 
ігри) 

Сприяйте розвитку гри «Сім’я» та обіграйте сюжет «Колишемо ляльку», 

показуйте лагідне ставлення матері до дитини, формуйте ігрові дії та  

початкові уявлення про норми сімейних взаємин.  

 

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

сподобалася найбільше? 

 

16 Підготовка до сну  Перед сном пропонуємо послухати казку «Зайчикова хатка». Спонукайте 

малюка виражати своє ставлення до персонажів казочки. 

 

https://www.youtu 

be.com/watch?v=4 
E2e6kcnTmM 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/eQolqefupKY
https://youtu.be/eQolqefupKY
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Запитання до бесіди: 

 Що зображено на картині? Де відбувається дія?  

Що роблять діти? Що робить дівчинка?   

Що робить хлопчик? А ось цей хлопчик (показати)  хоче ділитися іграшками. 

Які іграшки біля нього? Чому плаче маленька дівчинка?  

 Як потрібно гратися з іграшками?"  

 

 


