
КАРТКА ДНЯ  

на 14 листопада для дітей середньої групи 

За тематичним тижнем «Тиждень знань безпеки життєдіяльності»  

Тема дня «Правила пожежної безпеки» 
                                                                                                                   Вихователь Лопухова Н. Б 

№ 

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 дотримуватися гігієни, кожного ранку чистити зубки 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 і вікно і запитайте: Яка пора року? Який сьогодні день? Яка 

там погода?  Як сьогодні одягнутись?  

 

4 Ранкова гімнастика  Зробіть разом з дитиною ранкову руханку «Тук Тук» з 

інструктором фізкультури О. М. Семенюк 

https://youtu.be/N-

jqSvpgsoc  

5 Підготовка до заняття Пропонуємо пограти дидактичну гру «Що потрібно для роботи 

пожежнику?» 

https://youtu.be/vcnZ-

Tti7gY 

6 Заняття Запрошуємо до перегляду відеозаняття «Вогонь добрий – вогонь 

злий» підготовленого вихователем середньої групи № 11 Н. Б. 

Лопуховою 

https://youtu.be/b9PeHa

rZ5dE 

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

9_Sered_group.html  

7 Вправи для очей Після перегляду відеозаняття пропонуємо зробити гімнастику 

для очей «Очі швидко обертаєм» 

https://youtu.be/lQBfN

W6INmc  

8 Зроби Запропонуйте дитині  викласти з паличок для рахунку пожежну 

драбину 

 

9 Пограй (дидактичні та 

розвиваючі ігри) 

Пропонуємо пограти з дитиною в дидактичну гру  «Пожежна 

безпека" 

https://youtu.be/OI2u-

rPShj4 

10 Побудуй Запропонуйте дитині побудувати з конструктора лего гараж для 

пожежної машини.  

 

11 Прогулянка 

(спостереження, 

досліди, фізичні вправи, 

рухливі ігри) 

Пропонуємо поспостерігати з дитиною за рухом транспорту по 

вулиці. Зверніть увагу дитини які автомобілі рухаються 

проїжджою частиною вулиці, чи є серед них машини 

спеціального призначення (пожежна). Уточніть з дитиною: чому 

під час руху в пожежній машині вмикають сирену? 

Запропонуйте дитині виконати на спортивному майданчику 

вправи: лазіння по драбині, метання м’ячика на дальність. 

 

12 Після денного 

відпочинку 

Пропонуємо виконати дихальні вправи. https://youtu.be/OiFCd

XLpOPY  

13 Формуємо трудові 

навички 

Запропонуйте дитині полити кімнатні рослини.  

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

«Рятувальники». Спонукайте дитину брати на себе роль 

рятувальника. Посприяйте розширенню знань дитини про 

працю пожежника. Виховуйте у дітей почуття відповідальності 

за свої дії. 

 

15 Рефлексія Запитайте у дитини: Чи цікаво було сьогодні? Що найбільше 

сподобалось чи запам’яталось? 

 

16 Підготовка до сну Перед сном пропонуємо послухати дитячу пісеньку «Пожежна 

машина!» 

https://www.youtube.co

m/watch?v=KY_U75e5

hlE  

17 Батьківська сторінка Для Вас, батьки, ми підготували корисну інформацію «Діти і 

вогонь».  

https://vseosvita.ua/libr

ary/konsultacia-dla-

batkiv-vogon-i-diti-

264990.html 
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