
КАРТКА ДНЯ 
 

на 21 листопада  для дітей середньої групи 

за тематичним тижнем «Про правила етикету та поведінки» 

Тема дня «Я живу серед людей» 

Вихователь Марчук О.В. 
№ 

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. 

 

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 Зробіть разом з дитиною ранкову руханку «Справжній друг».   https://www.youtube.com/watc

h?v=8P0zMhCZP8c  

5 Підготовка до заняття Підготуйте до відеозаняття матеріал: папір білого кольору, 

гуашеві фарби, пензлик, ватні палички, склянка з водою. 

 

6 Заняття Запрошуємо дітей до відеозаняття «Моя сім’я», підготовлене 

вихователем середньої групи № 8  О. В. Марчук. 

https://youtu.be/HontIxHXLE0 

https://dnz37.edu.vn.ua/10_Sere

d_group.html  

7 Вправи для очей Пропонуємо виконати після відеозаняття  дитячу гімнастику 

для очей «Очі щоб відпочивали». 

https://www.youtube.com/watc

h?v=BBv06jSlUGE&t=28s  

8 Зроби Запрошуємо дітей взяти участь у майстер-класі з аплікації з 

використанням осіннього листя.  

https://youtu.be/2dVMTFQ4atQ 

9 Пограй (дидактичні та 

розвиваючі ігри) 

Впродовж дня пропонуємо пограти онлайн-пазли «Сім’я», які 

створила у веб-додатку jigsawplanet вихователь О. В. Марчук. 

https://www.jigsawplanet.com/?

rc=play&pid=33500bacd705  

10 Побудуй Запропонуйте дитині побудувати будинок для дідуся та бабусі, 

використовуючи різні види конструкторів. 

https://www.youtube.com/watc

h?v=P5fPrJrbgBY  

11 Прогулянка 

(спостереження, 

досліди, фізичні вправи, 

рухливі ігри ) 

Під час прогулянки зверніть увагу на небо. 

- Якого кольору небо? Чому переважають сірі тони? У спокої 

чи в русі знаходяться хмари? Що їх рухає? Які вони за 

розміром? Легкі чи важкі хмари? Пограйте в гру «На що схожа 

хмаринка». 

Запропонуєте дитині пограти із закритими очима. Ви навіть 

можете зав’язати їх або натягнути на очі шапку – головне, щоб 

їй ця ідея не здалася страшною. Нехай дитина намагається 

шукати вас на слух, а ви будете подавати їй звукові підказки. 

Більш спокійний варіант – закривши очі, спробувати описати, 

що малюк чує. Таким чином, діти вчаться розрізняти звуки, 

визначати, як далеко і з якого боку знаходиться джерело звуку, 

а також висловлювати словесно свої відчуття і тренувати уяву. 

  

12 Після денного 

відпочинку 

Пропонуємо пальчикову гру «Замочок» з інструктором 

фізкультури О. М. Семенюк. 

https://youtu.be/X8JuDx9h7pY 

13 Формуємо трудові 

навички 

Продовжуйте вчити дитину самостійно одягатися та взуватися 

на прогулянку, самостійно зашнуровувати взуття. 

 

14 Пограй (сюжетні ігри) Радимо пограти в сюжетно-рольову гру «Сім’я» та обіграти 

сюжетну ситуацію «В нашій сім’ї сьогодні свято». Доручіть 

дитині накрити святковий стіл та підготувати святковий 

концерт. Запропонуйте дитині розповісти вірш, або заспівати 

пісню.  

 

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

говорили? Що тобі сподобалось найбільше? 

 

16 Підготовка до сну  Перед сном прослухайте колискову «Світ задрімав». https://www.youtube.com/watc

h?v=GDsDb22yWSU  
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