
КАРТКА ДНЯ 
 

на 15 листопада для дітей середньої групи 

за тематичним тижнем «Тижня знань безпеки життєдіяльності»  

Тема дня «Правила дорожнього руху» 

                                                                                                              Вихователь Волощук Л.М. 
№ 

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 турбуватися про свої зуби та покажіть, як 

правильнокористуватись зубною щіткою. 

 

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 потрібно 

одягнутись на прогулянку?  

 

4 Ранкова гімнастика  Пропонуємо виконати з дітьми ранкову руханку «Тук 

Тук» з інструктором фізкультури Семенюк О.М. 

https://youtu.be/N-jqSvpgsoc 

5 Підготовка до заняття Підготуйте, будь ласка, до сьогоднішнього відеозаняття 

матеріал: 2 грибочки. 

 

 

 

6 Заняття Пропонуємо переглянути відеозаняття «Осінні веселощі» 

музичного керівника Мазур Т.В. 

https://youtu.be/qy0PWlZpJ2M  

https://dnz37.edu.vn.ua/9_Sered

_group.html  

7 Вправи для очей Пропонуємо після перегляду відеозаняття дитячу 

гімнастику  для очей  «Автобус». 

https://www.youtube.com/watch
?v=RW4VYOhhsrc 

8 Зроби Разом з дитиною з підручних матеріалів зробіть 

власноруч світлофор. 

https://www.zahidknyga.com.ua
/robota/jak-zrobiti-svitlofor-

svoimi-rukami.html 

9 Пограй (дидактичні та 

розвиваючі ігри) 

Пропонуємо пограти в онлайн-пазли  «Світлофор», який 

створила в веб-додатку jigsawplanet   вихователь 

Волощук Л.М.   

https://www.jigsawplanet.com/?
rc=play&pid=1f87ab173e71  

 

10 Побудуй Запропонуйте дитині побудувати з конструктора LEGO 

перехрестя зі світлофором і зеброю (пішохідний перехід). 

 

11 Прогулянка 

(спостереження, 

досліди, фізичні 

вправи, рухливі ігри ) 

Поспостерігайте з дитиною за транспортом, який 

проїджає на перехресті біля  будинка. Запитайте у дітей: 

Який транспорт їде в лівий бік? Що допомагає машинам 

дотримуватись правил дорожнього руху? Запропонуйте 

дитині полічити групи транспорту, який проїджає на 

перехресті біля будинка. 

На свіжому повітрі пограйте з дитиною у рухливу гру 

«Світлофор». 

https://www.youtube.com/watch
?v=2cQ8hkQ_auQ 

12 Після денного 

відпочинку 

 

Пропонуємо разом з дітьми виконати пальчикову 

гімнастику.  

https://www.youtube.com/watch

?v=8_ZET4xFEwk 

13 Формуємо трудові 

навички 

Спонукайте дитину до прибирання іграшок після ігор.   

14 Пограй (сюжетні ігри) Разом з дітьми пограйте в сюжетну гру «Ми-пішоходи, 

ми-водії». Візьміть на себе роль водія, дитині 

запропонуйте роль пішохода, а потім поміняйтеся 

ролями. Спонукайте дітей до відтворення життєвих 

моментів, введення рольових діалогів. 

 

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

говорили? Що було легко виконувати? 

 

16 Підготовка до сну  Пропонуємо переглянути казку  «Про правила 

дорожнього руху».  

https://www.youtube.com/watch

?v=i-8IMnrAwtY 
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