
КАРТКА ДНЯ 
на 14 листопада для дітей ІІ молодшої групи 

за тижнем знань безпеки життєдіяльності  
Тема дня «Пожежна безпека» 

Вихователь Вовк Т.П. 
№ 

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 вранці обов’язково потрібно вмиватися, при цьому 

мити обличчя, руки, шию, вуха. Після того, як дитина 

вмилася, нагадайте, що потрібно насухо витирати 

обличчя і руки чистим рушником. Рушник має бути 

індивідуальним для кожного члена родини. 

 

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 у вікно і запитайте: Яка пора року? Який 

сьогодні день? Яка там погода?  Як сьогодні одягнутись?  

 

4 Ранкова гімнастика  Пропонуємо зробити з дітьми ранкову руханку "Тук 

Тук". Це допоможе зняти м'язове і розумове напруження, 

а також попередити порушення постави та відновити  

сили й робочий настрій, почуття бадьорості й свіжості. 

https://youtu.be/N-jqSvpgsoc 

 

5 Підготовка до заняття Підготуйте, будь ласка, до сьогоднішнього відеозаняття 

матеріал: аркуш паперу білого кольору, гуашеві фарби 

(коричнева, жовта, червона), пензлик, склянку з водою, 

шматок целофану, серветки. 

 

6 Заняття Пропонуємо переглянути відеозаняття «Сірники – це не 

забава» вихователя II молодшої групи Вовк Т.П. 

https://youtu.be/ko0S8QpnQ

C8 

https://dnz37.edu.vn.ua/8_2_

mol_group.html  

7 Вправи для очей Після перегляду відеозаняття для зняття напруги очних 

м’язів пропонуємо виконати вправи для очей. 

https://www.youtube.com/wa

tch?v=8gvoPGoxnxA&ab_ch

annel 

8 Зроби Радимо викласти з паперових смужок номер пожежної 

служби (101). 

 

9 Пограй (дидактичні та 

розвиваючі ігри) 

Пропонуємо пограти інтерактивну гру «Служба 101», яку 

розробила вихователь Вовк Т.П. 

https://www.jigsawplanet.co

m/?rc=play&pid=335901800

ab4 

10 Побудуй Запропонуйте дитині побудувати будівлю для пожежної 

машини з різних видів конструктора або кубиків. 

Допоможіть помістити машину у будівлю. 

 

11 Прогулянка 

(спостереження, 

досліди, фізичні 

вправи, рухливі ігри ) 

Під час прогулянки запропонуйте дитині поспостерігати 

за сонцем, вітром, небом, опадами, зауважте на тому, що 

сонце менш тепле, вітер, холодний, іноді поривчастий; 

небо частіше похмуре, сіре, низьке, затягнуте хмарами; 

йде холодний дощ. Відзначте про скорочення світлового 

дня та порівняйте з минулим місяцем, підведіть до 

висновку про те, що день став коротший. 

Пограйте з дитиною в рухливу гру «Прокоти м’яч по 

широкій доріжці». 

 

12 Після денного 

відпочинку 

Рекомендуємо зробити з дітьми вправи з Су-джок терапії   

використанням гумового м’ячика або шишки. 

 

13 Формуємо трудові 

навички 

Запропонуйте дитині помити іграшки після прогулянки, 

просушити їх та скласти у відповідне місце.  

 

14 Пограй (сюжетні ігри) Створіть дитині умови для сюжетно-рольової гри 

«Пожежники» та обіграйте сюжет «Врятуємо кицькин 

дім». 

 

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

говорили? Що тобі сподобалось найбільше? 

 

16 Підготовка до сну  Для зміцнення сну пропонуємо послухати «Сонячну 

колискову». 

https://www.youtube.com/wa

tch?v=5LFcBYkM33U&ab_c

hannel 
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