
КАРТКА ДНЯ 
 

на 21 листопада для дітей II молодшої групи 

за тематичним тижнем «Про правила етикету та поведінки» 
Тема дня «Столовий етикет» 

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, 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 «Ранок 

яскраво почни»  

https://www.youtube.com/wat

ch?v=uYwHbgv3ii4 

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

пластилін, дощечку, стеки 

 

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

платформі Google Meet до заняття «Правила поведінки за 

столом». Проводити буде вихователь ІІ молодшої групи № 4 

Ліневич В. Ю. 

https://meet.google.com/cvk-

ytmo-itw  

7 Вправи для очей Пропонуємо після заняття провести гімнастику для очей 

«Гра зірок» 

https://www.youtube.com/wat

ch?v=QEZ5k_7dPl0 

8 Зроби Запропонуйте дитині виліпити з пластиліну чашку та 

блюдце 

https://www.youtube.com/wat

ch?v=eemmZvIOIvE 

9 Пограй (дидактичні та 

розвиваючі ігри) 

Впродовж дня пропонуємо пограти онлайн-пазл «Чайний 

сервіз», який розробила в веб-додатку jigsawplanet 

вихователь Ліневич В.Ю. 

https://www.jigsawplanet.com/

?rc=play&pid=38d3715c3cbf 

10 Побудуй Запропонуйте дитині побудувати стіл та стільчики з  

конструктора. Вчіть поєднувати частини конструктора між 

собою та створювати певну конструкцію.   

 

11 Прогулянка 

(спостереження, 

досліди, фізичні вправи, 

рухливі ігри) 

Запропонуйте дитині під час прогулянки поспостерігати за 

птахами. Запитайте: Які пташки ти бачиш? Чим вкрите їх 

тіло? Чим харчуються пташки?  

Поговоріть з дитиною про те, як можна їм допомогти 

перезимувати, чим годувати. Запропонуйте дітям 

погодувати птахів, насипавши їм хлібних крихт, і 

спостерігайте, як птахи клюють корм. Пригадайте з дитиною 

назви зимуючих птахів. 

Пограйте з дитиною в рухливу гру «Горобці - стрибунці» 
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12 Після денного 

відпочинку 

Пропонуємо пограти з дітьми пальчикову гру «Замочок» 

 

https://youtube.com/watch?v=

X8JuDx9h7pY&feature=share   

13 Формуємо трудові 

навички 

Спонукайте дитину до самостійності, запропонуйте  помити 

іграшки після прогулянки, просушити їх та скласти у 

відповідне місце 

 

14 Пограй (сюжетні ігри) Пограйте з дітьми в сюжетну гру «Сім’я» (частування 

гостей). Обіграйте ситуацію, що до вас прийшли гості. 

Потрібно сервірувати стіл, приготувати тістечка, заварити 

чаю. Запропонуйте дитині взяти на себе роль господаря 

будинку, нехай застелить стіл скатертиною, розкладе столові 

прибори. 

 

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 «Фіксики. 

Кухня».  

https://www.youtube.com/wat

ch?v=CiWc-GPNSMY 
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Рухлива гра «ГОРОБЦІ-СТРИБУНЦІ» 
 

Мета: вправляти у стрибках на обох ногах із просуванням уперед.  

 

Хід гри 

Чом сіренькі горобчики 

Зажурились, засмутились? 

Горобчики, диб, диб, диб, 

Сіренькі, стриб, стриб, стриб! 

Діти - «горобчики»  на  слова  «диб,  диб,  диб»  і  «стриб,  стриб, стриб» 

стрибають на обох ногах.  

Не журіться, горобчики, 

Потанцюйте, поскачіть, 

Горобчики, диб, диб, диб, 

Сіренькі, стриб, стриб, стриб! — «горобчики» знову стрибають. Після 

завершення другого куплета  

«горобчики» переступають межі свого «гніздечка» та йдуть у напрямку до 

дітей. Діти, перед якими вони зупиняються, підходять  до «гніздечка», а 

«горобчики» сідають на їхні місця. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 


