
КАРТКА ДНЯ 

на 18 листопада для дітей середньої групи 

за тематичним тижнем «Тиждень знань безпеки життєдіяльності»  

Тема дня «Подорож у країну Безпеки» 

№ 

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 зараз пора року? Який сьогодні 

день? Яка там погода? Чи правильно ти підібрав одяг? 

 

4 Ранкова 

гімнастика  

Рекомендуємо виконати ранкову руханку «Тук, тук»  з 

інструктором фізкультури О.М.Семенюк 

https://youtu.be/N-jqSvpgsoc 

5 Підготовка до 

заняття 

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

білого паперу, фарби, пензлик, клейонку, серветки. 

  

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

платформі Google Meet до заняття «Чужі люди». Проводить 

керівник гуртка О.В. Кушнір 

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

homn-pui  

7 Вправи для очей Пропонуємо після перегляду онлайн-заняття гімнастику для 

очей «Очі швидко обертаєм» 

https://youtube.com/watch?v=l
QBfNW6INmc&feature=share  

8 Зроби Запропонуйте дитині виготовити цікаву іграшку «Антистрес» 

з паперу. 

https://www.youtube.com/watc
h?v=PKXvtP8vFXM  

9 Пограй 

(дидактичні та 

розвиваючі ігри) 

Дітям було б цікаво разом з Вами, батьки пограти в 

інтерактивну гру «Хто з яким інструментом працює?», який 

створила у онлайн-платформі learningapps керівник гуртка 

О.В. Кушнір. 

https://learningapps.org/watch?
v=pfpx2tq6k22  

10 Побудуй Запропонуйте дитині побудувати з будівельного матеріалу 

«Пожежну частину». 

 

11 Прогулянка 

(спостереження, 

досліди, фізичні 

вправи, рухливі 

ігри ) 

Прогулянка – це час на ігри, фантазію та спілкування! Тож 

виходьте на прогулянку та поспостерігайте за хмаринками. Що 

ви бачите на небі? Чи можуть хмари закривати сонце? 

Роздивіться хмаринки та уявіть, на що вони схожі. 

Пропонуємо побути художниками-фантазерами і намалювати 

за допомогою крейди на асфальті те, що ви побачили в небі. 

Пограйте в гру «Перестрибни хмаринку» - вчіть дітей стрибати 

на двох ніжках. 

 

12 Після денного 

відпочинку 

Рекомендуємо виконати вправи на розвиток дихання. https://youtube.com/watch?v=O
iFCdXLpOPY&feature=share  

13 Формуємо 

трудові навички 

Спонукайте дитину до прибирання власних речей, іграшок.  

14 Пограй (сюжетні 

ігри) 

Запропонуйте дитині пограти у сюжетно-рольову гру 

«Лікарня». Візьміть на себе роль лікаря, а дитина – пацієнта. 

Потім поміняйтесь ролями з дитиною. 

 

15 Рефлексія Запитайте у дитини: Як пройшов день? Що найбільше 

запам’яталось? Як потрібно себе вести у небезпечній ситуації? 

 

16 Підготовка до 

сну  

Перед сном пропонуємо прослухати аудіоказку «Семеро 

козенят» Казки добре тренують уяву та вміння аналізувати дії 

інших. 

https://www.youtube.com/watc
h?v=-zOMuMU5gWE  

17 Батьківська 

школа  

1. Для Вас, батьки, на сайті садочка, ми підготували 

консультацію  «Обережно: незнайомець!». 

2. Навики, які потрібно перевірити: 

-дитина знає та називає безпечні - небезпечні предмети для 

ігор; 

- дитина відповідає на запитання повними і поширеними 

реченнями, вживаючи сполучник, для того, щоб; 

- дитина знає, як потрібно діяти у разі небезпечної ситуації, 

знає номера телефонів служб порятунку. 

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

/tiger-1652799041.docx 
https://dnz37.edu.vn.ua/radut_v

uxovatel.html 
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