
КАРТКА ДНЯ 
на 14 листопада для дітей старшої групи 

за тематичним тижнем «Тиждень знань безпеки життєдіяльності» 

Тема дня «Абетка безпеки на дорозі» 

Вихователь Б’єнь В.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 

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 і вікно і 

запитайте: Яка пора року? Який сьогодні день? Яка там погода?  Як 

сьогодні одягнутись?  

 

4 Ранкова 

гімнастика  

Пропонуємо зробити з дітьми руханку «Тук, тук», яку підготувала 

інструктор з фізкультури Семенюк О.М. 

https://youtu.be/N-jqSvpgsoc 

 

5 Підготовка до 

заняття 

Перед відеозаняттям було б доречно переглянути та повторити з дітьми 

правила дорожнього руху. 

https://www.youtube.com/watc

h?v=EBiTjwOiDsg  

6 Заняття Можна долучитись до перегляду відеозаняття «Знаки дорожні повинен 

знати кожен». Проводити буде вихователь старшої групи № 3 Б’єнь В.М. 

https://youtu.be/E-EuEhRx7IM 

https://dnz37.edu.vn.ua/11_Star

_group.html  

7 Підготовка до 

заняття 

Перед музичним відеозаняття дітям було б доречно послухати шумові 

звуки техніки, та одягнути  зручний одяг та взуття для виконання таночків. 

 

8 Заняття Запрошуємо взяти участь у музичному відеозанятті «Помічники» з  

музкерівником Кравець Н.М. 

https://youtu.be/sIqENRke2FI 

https://dnz37.edu.vn.ua/11_Star

_group.html  

9 Вправи для 

очей 

Після користування комп’ютером або гаджетом рекомендуємо провести 

зорову гімнастику «Слідкуй уважно» задля зменшення зорового 

навантаження.                                                   

https://www.youtube.com/watc

h?v=u_fLRqqJ59E  

10 Зроби Пропонуємо зробити "Вантажний автомобіль із сірникових коробок". 

 

https://www.youtube.com/watc

h?v=bK9wNhdwvso  

11 Пограй 

(дидактичні та 

розвиваючі 

ігри) 

Дітям було б цікаво разом з Вами, батьки, пограти в онлайн-пазли 

«Безпека на дорозі» та «Дорожні знаки», які створила в веб-додатку 

jigsawplanet  вихователь Б’єнь В.М. 

https://www.jigsawplanet.com/?

rc=play&pid=1b9ec7e8a469  

https://www.jigsawplanet.com/?

rc=play&pid=3b1314897492 

12 Побудуй Запропонуйте дитині побудувати «різні види транспорту» з будь-якого  

конструктора. Розвивайте увагу, уяву, аналітичне та образне мислення, 

фантазію, зорову пам'ять; виховуйте зосередженість та впевненість у своїх 

діях. 

 

13 Прогулянка 

(спостереженн

я, досліди, 

фізичні вправи, 

рухливі ігри) 

Спостереження за світлофором: закріплюйте знання про роботу 

світлофора і призначення колірних сигналів. 

Підводьте дітей до перехрестя, де діє світлофор. Розповідайте, що ми 

живемо в красивому місті з широкими вулицями та провулками. За ним 

рухається багато легкових і вантажних автомашин, автобуси, і ніхто не 

заважає один одному. Це тому, що є чіткі і строгі правила для машин і 

пішоходів. Перейти з одного боку вулиці на іншу складно. Допомагають 

нам у цьому три сигналу світлофора: червоний, жовтий, зелений. 

Для чого потрібен світлофор? На який сигнал світлофора переходять 

пішоходи? На який сигнал світлофора можна переходити? Що може 

статися? Чому? Якщо зламався світлофор, то ким можна його замінити? 

Пограйте в рухливу гру «Світлофор» 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watc

h?v=t6cjC08Mais  

14 Після денного 

відпочинку 

Пропонуємо зробити дихально-звукову гімнастику «Журавлик». 

Правильне мовне дихання необхідне для розвитку мовлення, оскільки 

дихальна система – це ні що інше як енергетична база для мовної системи. 

Дихання впливає на звуковимову, артикуляцію і голос. 

https://www.youtube.com/watc

h?v=67nsp58w284&t=1s  

15 Формуємо 

трудові 

навички 

Удосконалюйте вміння очищати (протирати) різні предмети (іграшки 

будівельний матеріал дитячі меблі тощо) від пилу мити іграшки 

будівельний матеріал обладнання прати речі невеликого розміру – 

лялькову білизну та одяг шкарпетки тощо. 

 

16 Пограй 

(сюжетні ігри) 

Пропонуємо пограти сюжетно-рольову гру «Водії». Це гарна нагода 

закріпити з дітьми орієнтуватися за дорожніми знаками, дотримуватися 

правил дорожнього руху. 

 

17 Рефлексія Запитайте у дитини: Як пройшов день? Про що сьогодні говорили? Що 

тобі сподобалось найбільше? 

 

18 Підготовка до 

сну 

Перед сном пропонуємо послухати дітям аудіоказку «Безпека на дорозі» https://www.youtube.com/watc

h?v=yrtoFJWxACw  
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