
КАРТКА ДНЯ 
 

на 22 листопада для дітей середньої групи 

за тематичним тижнем «Про правила етикету та поведінки»  

Тема дня «Ввічливих завжди шанують» 

Вихователь Дідик Л. 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 розчісувати волосся, як правильно це 

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? Яке 

сьогодні небо? Чи пролітає за вікном сніг? Яке стало 

повітря?  

 

4 Ранкова гімнастика  Зробіть разом з дитиною ранкову руханку «Справжній 

друг». 

https://www.youtube.c

om/watch?v=8P0zMh

CZP8c  

5 Підготовка до заняття Підготуйте до відеозаняття свою улюблену іграшку.  

6 Заняття В зручний для вас час долучіться разом з дитиною до 

перегляду музичного відеозаняття «Весело й сумно», яке 

підготувала музичний керівник Мазур Т.В. 

https://youtu.be/9tLmx

0u-6R8 

https://dnz37.edu.vn.ua

/10_Sered_group.html  

7 Вправи для очей Пропонуємо після відеозаняття виконати гімнастику для 

очей «Очі щоб відпочивали». 

https://www.youtube.c

om/watch?v=BBv06jS

lUGE&t=28s  

8 Зроби Запропонуйте дитині намалювати або зліпити з 

пластиліну сердечко доброти для найрідніших. 

 

9 Пограй (дидактичні та 

розвиваючі ігри) 

Пропонуємо впродовж дня разом з дітьми пограти в 

дидактичну гру «Чи вмієш ти дружити?». 

https://www.youtube.c

om/watch?v=XpyqiII

MG_c  

10 Побудуй Запропонуйте дитині побудувати знайомі цифри, 

використовуючи конструктори та підручний матеріал 

(палички для морозива, гілочки дерев, камінчики тощо). 

 

11 Прогулянка 

(спостереження, 

досліди, фізичні 

вправи, рухливі ігри ) 

Поспостерігайте із дитиною за змінами у природі. 

Зверніть увагу на небо, хмарки, сонечко. Попросіть 

дитину розказати, що нового вона побачила у 

навколишньому світі.  

Виконайте разом руханку-танок "Осінні човники". 

https://www.youtube.c

om/watch?v=gMuapn

mJZHU  

12 Після денного 

відпочинку 

 

Рекомендуємо виконати пальчикову гру «Замочок» з 

інструктором фізкультури Семенюк О.М. 

https://www.youtube.c

om/watch?v=X8JuDx9

h7pY  

13 Формуємо трудові 

навички 

Спонукайте дитину до догляду за кімнатними рослинами: 

поливання, розпушування грунту, витирання пилу на 

листочках. Поясніть, для чого це потрібно робити. 

 

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

«Сім’я» (частування гостей). Обіграйте ситуацію, що до 

вас завітали друзі, під час спілкування вживайте слова 

ввічливості. 

 

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

найбільше сподобалось та запам‘яталось?  

 

16 Підготовка до сну  Перед сном пропонуємо послухати аудіооповідання 

«Чарівне слово». 

https://www.youtube.c

om/watch?v=eNtAEU

X_Mo4  
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