
КАРТКА ДНЯ 
на 16 листопада для дітей старшої групи 

за тематичним тижнем «Тиждень знань безпеки життєдіяльності» 

Тема дня «Безпека в довкіллі» 

Вихователь Гайдей Т.І. 

№ 
з/п 

Види діяльності Рекомендований зміст освітньої діяльності 
Примітки та посилання 

на інтернет-джерела 

1 Підйом та ранкова 

гігієна 

Формуйте здорові навички змалечку. Нагадайте  дитині, як 

користуватися зубною щіткою та як її зберігати. Виховувати 

самостійність, охайність, бережливе ставлення до своїх зубів. 

 

2 Добрий ранок, 

дзеркало 

Підійдіть з дитиною до дзеркала і запитайте: Що тобі снилося? Який у 

тебе настрій? Як гадаєш, що цікавого та приємного він тобі подарує? А 

що приємного ти хотів/хотіла б зробити сьогодні для себе? А для інших? 

З яких справ почнеш свій день? 

 

 

3 Подивись у вікно Навчіть дитину самостійно аналізувати довкілля. Погляньте з нею у 

вікно і запитайте: Яка на вулиці погода?  Який настрій у рослин?  Чи є 

сонце? Який одяг потрібно одягати? Чи потрібно брати парасольку? 

 

4 Ранкова 

гімнастика  

Пропонуємо зробити з дітьми ранкову руханку «Тук-тук», яку 

підготувала інструктор з фізкультури Семенюк О.М. 

https://youtu.be/N-

jqSvpgsoc  

5 Підготовка до 

заняття 

Перегляньте разом з дітьми мультфільм «Корисні підказки. Місія 

«Незнайомець» та обговоріть його зміст. 

https://youtu.be/Ne0OMIF

NGYA  

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

Google Meet  до заняття «З  незнайомими  людьми - обережний  будь  

завжди». Проводити буде вихователь старшої групи № 7 Гайдей Т.І. 

https://meet.google.com/yk

g-vswp-jmt  

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

очей з Черничкою.  

https://youtu.be/TCj75vqhC

UI  

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

будиночка з підручних матеріалів. 

https://youtu.be/lMZWX3E

Rse4  

9 Пограй 

(дидактичні та 

розвиваючі ігри) 

Пропонуємо інтерактивну гру на онлайн-платформі Jigsawplanet «Стоп, 

незнайомець!», яку  створила вихователь Гайдей Т.І. 

https://learningapps.org/wat

ch?v=p3j2pweok22  

10 Побудуй Запропонуйте дитині побудувати з будівельного матеріалу ігровий 

майданчик. 

 

11 Прогулянка 

(спостереження, 

досліди, фізичні 

вправи, рухливі 

ігри ) 

Під час прогулянки поспостерігайте з дитиною за людьми на вулиці, як 

вони виглядають, як себе поводять. Запитайте, чи подобається їм 

обличчя цих людей. 

Запрошуємо активно провести дозвілля і пограти  разом з дітьми в гру 

«Змійка»: 

Учасники гри беруться за руки, утворюючи при цьому ланцюг. Ведучий 

гри  стає на початок ланцюга. Ведучий починає бігти, тягнучи за собою 

дітей, на бігу описує різні фігури: навколо дерев, по колу, робить різкі 

повороти, перестрибує через різноманітні перешкоди, спочатку 

закручуючи її навколо останнього гравця, потім знову її розкручує. 

Змійка зупиняється, коли закрутиться навколо ведучого. Треба в 

точності повторювати рухи за ведучим, і він не повинен бігати дуже 

швидко. Щоб гра проходила жваво, можна придумувати різні цікаві 

ситуації. Наприклад, за сигналом ведучого можна розбігтися, а потім 

знову утворити змійку. 

 

 

 

 

12 Після денного 

відпочинку 

Долучіться до виконання фізкультхвилини «Дружби добрий знак» https://youtu.be/sNvaWFmk

uHE  

13 Формуємо трудові 

навички 

Продовжуйте вчити дитину доглядати за своїм одягом: складати  на 

полиці та у шафу. Виховувати дбайливе та бережливе ставлення до своїх 

речей. Викликати бажання допомагати своїм батькам по господарству. 

 

14 Пограй (сюжетні 

ігри) 

Пограйте з дитиною в сюжетну гру «Вихователь дитячого садка»: Ця гра 

добре підходить для тих дітей, які люблять маленьких дітей. У грі можна 

використовувати ляльки або м'які іграшки. Завдання дитини у грі - 

годувати їх, гратися, проводити заняття, читати казки і вкладати спати. 

Ця гра вчить дітей відповідальності. 

 

15 Рефлексія Запитайте у дитини: Як пройшов день? Про що нового дізналася/дізнався 

сьогодні? Що тобі сподобалось сьогодні найбільше? Які справи ти хочеш 

повторити? Які справи було складно виконати? 

 

16 Підготовка до сну  Перед сном послухайте разом з дитиною аудіоказку «Вовк та семеро 

козенят». Обговоріть зміст казки.  

Казки добре тренують уяву та вміння аналізувати дії інших.  

Кожного вечора кажіть дитині: Я тебе люблю. Ти для мене дуже 

дорога/дорогий. Я завжди поруч. Ти завжди можеш розраховувати на 

мою підтримку.  

Це має стати підсвідомою настановою. 

https://youtu.be/j2fHu2hya

mc  
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