
КАРТКА ДНЯ 
 

на 16 листопада для дітей молодшої  групи 

за тематичним тижнем «Знань безпеки життєдіяльності».  

Тема дня «Безпека у довкіллі» 

Вихователь Михальнюк О.В. 

№ 

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 вмиватися і 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 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 до онлайн-заняття матеріал: пластилін або 

солоне тісто, дощечку. 

 

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

платформі Google Meet  до заняття «Ягоди та гриби треба 

добре знати і лише тоді збирати». Проводити буде 

вихователь  молодшої групи № 4 Михальнюк О.В. 

https://meet.google.com/w

vn-vmot-wwx  

7 Вправи для очей Пропонуємо після онлайн-заняття провести гімнастику 

для очей. 

https://www.youtube.com/

watch?v=RW4VYOhhsrc  

8 Зроби Запропонуйте дитині розмалювати зображення ягід або 

грибів. 

 

9 Пограй (дидактичні та 

розвиваючі ігри) 

Пропонуємо пограти інтерактивну гру «Їстівні та отруйні 

гриби», яку створила в онлайн-платформі LearningApps 

вихователь Михальнюк О.В. 

https://learningapps.org/w

atch?v=p2xp0t43322  

10 Побудуй Запропонуйте дитині побудувати широку та вузьку 

доріжки до лісу з підручних матеріалів: паперу, 

цеглинок, стрічок тощо.    

 

11 Прогулянка 

(спостереження, 

досліди, фізичні 

вправи, рухливі ігри) 

Пропонуємо разом з  дітьми  підійти до горобини, 

розглянути її в осінньому вбранні. Запитайте у дітей: 

Якого кольору ягоди і якої форми? Чому не потрібно 

обривати ягоди горобини? Чим корисна горобина? 

Пограйте з дитиною в активні ігри на вулиці. Наприклад, 

у м'яча. Вчіть дитину відбивати ногою  м'яч. 

 

 

 

 

 

12 Після денного 

відпочинку 

 

Пропонуємо виконати корекційну гімнастику для 

профілактики порушень  формування стопи.  

https://www.youtube.com/

watch?v=XY7nsLOLXNU  

13 Формуємо трудові 

навички 

Спонукайте дитину до прибирання іграшок після ігор, 

запропонуйте помити гумові іграшки. 

 

14 Пограй (сюжетні ігри) Запропонуйте дитині пограти у сюжетно-рольову гру 

«Магазин». Візьміть на себе роль  продавця, дитині 

запропонуйте роль покупця, який має  купити овочі та 

фрукти. Поміняйтесь ролями і продовжіть гру.  

 

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

говорили? Що тобі сподобалось найбільше?  

 

16 Підготовка до сну  Перед сном пропонуємо прослухати казку  

«Казка про гриби». 

https://www.youtube.com/

watch?v=9cyMV-PBjWg  
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