
КАРТКА ДНЯ 
на 22 листопада для дітей ІІ молодшої групи 

за тематичним тижня «Правила етикету» 

Тема дня «У світі чарівних слів»  

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 важливо 

слідкувати за своїм волоссям та 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? Щ? Чому? 

 

4 Ранкова 

гімнастика  

Після ранкових гігієнічних процедур пропонуємо зробити з дитиною 

руханку «Зайчикова зарядка». 

https://youtu.be/v48iSvpr

52g  

5 Підготовка до 

заняття 

Підготуйте, будь ласка, до сьогоднішнього онлайн-заняття матеріал: 

квадратний аркуш паперу білого кольору з наклеєним посередині ватним 

диском, гуашеві фарби, фломастери, пензлик, дві склянки з водою, піпетку, 

серветки. 

 

6 Заняття О 10.30 можна долучитись з дитиною в онлайн-режимі на платформі Google 

Meet до заняття «У світі чарівних слів». Проводити буде вихователь ІІ 

молодшої групи № 6 Вовк Т.П. 

https://meet.google.com/r

wp-ieug-qzu 
 

7 Вправи для очей Після перегляду онлайн-заняття для зняття напруги очних м’язів 

пропонуємо виконати зорову гімнастику «Синій м’ячик». 

https://youtu.be/nViELR8

wrpQ?t=52 

8 Зроби Радимо з клаптиків або кольорових серветок (паперових) зробити кульки та 

викласти квіточку ввічливих слів (одна пелюсточка це одне ввічливе слово).  

 

9 Пограй 

(дидактичні та 

розвиваючі 

ігри) 

Пропонуємо пограти інтерактивну гру «Віночок ввічливих слів», яку 

розробила вихователь Вовк Т.П. 

 

https://www.jigsawplanet.

com/?rc=play&pid=23ab6
5bb1ef3 

10 Побудуй Запропонуйте дитині побудувати меблі (стіл, стільці) для іграшок з різних 

видів конструктора або кубиків. Обіграйте ситуацію «Частування друзів», 

дотримуючись правил етикету. 

 

11 Прогулянка 

(спостереження, 

досліди, фізичні 

вправи, рухливі 

ігри) 

Під час прогулянки зверніть увагу дитини на птахів (горобців). 

Загадайте загадку: Мають всі сіреньке пір’я, 

                           Завжди скачуть на подвір’ї. 

                           Галаслива їхня зграя. 

                                 Хто пташок цих знає? (Горобці) 

Запитайте у дитини - що є на голові у пташки, чим вкрите тіло птахів, 

як пересувається горобчик, чим живиться, яку користь приносить? 

Зауважте, що з приходом зими птахам стає складно знаходити їжу. Чим 

люди можуть допомогти птахам взимку? 

Під час рухової активності пострибайте з дитиною на  обох ногах як 

горобчики, пограйте в гру «Горобці та кіт».  
      Запропонуйте дитині пограти в музично-рухливу гру «Гра з 

брязкальцями», яку підготувала музичний керівник Кравець Н.М 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
Додаток 1 
https://youtu.be/IT5xO4B

5qPk 

https://dnz37.edu.vn.ua/8
_2_mol_group.html  

12 Після денного 

відпочинку 

 

Рекомендуємо дихальну гімнастику за методикою А.Н. Стрельникової. 

Регулярне виконання вправ зміцнює дихальні м’язи, покращує функцію 

бронхів. 

Пропонуємо зробити з дітьми пальчикову гру «Замочок». Ці вправи будуть 

стимулювати мовну активність. 

https://www.youtube.com
/watch?v=fWU9INOh74I  

 

https://youtube.com/watc

h?v=X8JuDx9h7pY&feat
ure=share 

13 Формуємо 

трудові навички 

Схвалюйте бажання дитини допомагати вам. Нагадайте дитині про 

домашніх улюбленців, котрі живуть з вами поряд (рибки чи папуга, котик 

чи собачка, тощо). Попросіть погодувати тваринку чи прибрати після неї.  

Поясніть для чого це потрібно робити регулярно. 

 

14 Пограй 

(сюжетні ігри) 

Разом з дитиною пограйте в гру «Нова подруга у ляльки». Нехай ваша 

дитина познайомить нову ляльку зі своїми іграшками. Під час гри закріпіть 

правила спілкування. 

 

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

сподобалось найбільше? 

 

16 Підготовка до 

сну  

Пропонуємо перед сном Вам і Вашій дитині лягти на подушечку, 

заплющити очі і послухати добірку колискових пісень.  

https://www.youtube.com

/watch?v=Rsrc51HIkVg 
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Додаток 1 

 

Рухлива гра «Горобці та кіт» 
 

Намалюйте коло (діаметром 5–6 метрів), «горобці» стоять за межею 

великого кола. «Кіт» посередині кола, він удає, ніби спить. «Горобці» 

перестрибують лінію кола і стрибають навколо «кота». На слова вихователя: 

«Кіт прокинувся!» — кіт ловить «горобчиків».  

 


