
КАРТКА ДНЯ 
на 15 листопада для дітей II молодшої групи 

за тематичним тижнем «Тиждень знань безпеки життєдіяльності» 
Тема дня «Правила дорожнього руху» 

Вихователь Ліневич В.Ю. 
№ 

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. 

Спонукайте дитину до самостійного умивання, правильно 

користуючись милом та рушничком 

 

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» з 

інструктором з фізкультури Семенюк О. М. 

https://youtu.be/N-

jqSvpgsoc 

5 Підготовка до заняття Підготуйте, будь ласка, до сьогоднішнього онлайн-заняття 

матеріал:  кружечки червоного, жовтого та зеленого 

кольорів, аркуш паперу  чорного кольору, клей, серветки 

 

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

платформі Google Meet до заняття «Я маленький пішохід». 

Проводити буде вихователь ІІ молодшої групи № 4 Ліневич 

В. Ю. 

https://meet.google.com/qd

k-mksv-wbw 

 

7 Вправи для очей Пропонуємо після онлайн-заняття провести гімнастику для 

очей «Слідкуй за стрілкою» 

hhttps://www.youtube.com/

watch?v=NJE7KVm_Ccg 

8 Зроби Запропонуйте дитині виліпити з пластиліну або солоного 

тіста світлофор 

 
9 Пограй (дидактичні та 

розвиваючі ігри) 

Впродовж дня пропонуємо пограти онлайн-пазли «Наш 

друг світлофор», які розробила в веб-додатку jigsawplanet 

вихователь Ліневич В.Ю. 

https://www.jigsawplanet.c

om/?rc=play&pid=154fd27

d9271 

10 Побудуй Запропонуйте дитині побудувати гараж для машини  з 

об’ємного конструктора. Вчити поєднувати частини 

конструктора між собою та створювати певну будівлю.   

 

11 Прогулянка 

(спостереження, 

досліди, фізичні 

вправи, рухливі ігри) 

Запропонуйте дитині під час прогулянки підійти до 

проїжджої частини дороги та поспостерігати за рухом  

транспорту. Запитайте: Який транспорт їздить по дорозі? 

Якого кольору машини? Як називається людина, яка керує 

машиною?   

Розкажіть дитині, що машину веде водій, він сидить 

попереду, а всі інші є пасажирами. Розмовляти під час руху 

з водієм неможна, щоб автомобіль не зіткнувся з іншими ми 

автомобілями. Поясніть дитині, що вона є пішоходом і 

повинна дотримуватися правил дорожнього руху Рухатися 

тільки по пішохідній доріжці (тротуару), не поспішати, 

бути уважною, тримати дорослого за руку. 

Пропонуємо пограти в музично – рухливу гру «Горобці та 

автомобіль», музичного керівника Кравець Н. М. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/9nu4B4bR

Kqs  

https://dnz37.edu.vn.ua/8_2

_mol_group.html  

12 Після денного 

відпочинку 

Пропонуємо пограти з дітьми пальчикову гру «Вулиця» https://www.youtube.com/

watch?v=1X0AP8J6bfA 

13 Формуємо трудові 

навички 

Спонукайте дитину до самостійності, запропонуйте  

навішати куртку на гачок за гапличок після прогулянки 

 

14 Пограй (сюжетні ігри) Пограйте з дітьми в сюжетну гру «Шофери». Обіграйте 

ситуацію, узявши на себе роль регулювальника. Намалюйте 

на землі дорогу з перехрестями і проїжджою  частиною. 

Дитина - «шофер» їде дорогою, тримаючись правої сторони 

вулиці. Ви - «мама» з коляскою гуляєте по тротуару. 

Переходити дорогу дозволяється тільки на перехрестях і 

лише на зелене світло світлофора.  

 

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

говорили? Що тобі сподобалось найбільше? 

 

16 Підготовка до сну  Перед сном пропонуємо подивитися мультфільм про 

світлофор «Місто машинок»  

https://www.youtube.com/

watch?v=JyhkM196ytk 
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