
КАРТКА ДНЯ 
 

на 21 листопада для дітей старшої групи 

за тематичним тижнем «Я людина серед інших людей»  

Тема дня «Про правила етикету та поведінки» 
 

№ 

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 пора року? Який сьогодні день? Яка там 

погода?  Як сьогодні одягнутись?  

 

4 Ранкова гімнастика  Пропонуємо зробити з дітьми ранкову руханку «Вітамінка»  з 

інструктором  фізкультури Семенюк О. М. 

https://www.youtube.com/w

atch?v=45_dDENGeyI 

5 Підготовка до заняття Перед заняттям було б доречно згадати якими правилами 

культурної поведінки користується малюк у громадському 

транспорті. 

 

6 Заняття Запрошуємо до перегляду відеозаняття «Правила поведінки в 

транспорті» вихователя старшої групи № 9 Нанарової Н.В. 

https://youtu.be/OZbx5Wyb

ygE  

https://dnz37.edu.vn.ua/12_

Star_group.html  

7 Підготовка до заняття Підготуйте дитині до музичного заняття камінчики, буси, дві 

склянки з водою, целофановий пакет. 

 

8 Заняття Запрошуємо до участі у відеозанятті  «З чого складається музика»  

музичного керівника Кравець Н. М. 

https://youtu.be/HuoSm-

52PQY 

https://dnz37.edu.vn.ua/12_

Star_group.html  

9 Вправи для очей Після перегляду заняття для зняття напруги очних м'язів, 

рекомендуємо виконати зорову гімнастику для малят. 

https://www.youtube.com/w

atch?v=3J-sWs3mkmE  

10 Зроби Запропонуйте дитині намалювати сюжет до правил поведінки в 

громадському транспорті, який запам'ятався найбільше під час 

перегляду відеозаняття. Обговоріть з дитиною її вибір. 

 

11 Пограй (дидактичні та 

розвиваючі ігри) 

Пропонуємо інтерактивну гру на онлайн-платформі LearningApps 

«Оціни вчинок», яку створила вихователь Нанарова Н.В. 

https://learningapps.org/wat

ch?v=porkgfv1t22 

 

12 Побудуй Спробуйте разом з дітьми побудувати різні види пасажирського 

транспорту, використовуючи конструктори та підручний матеріал 

(гілочки, коробки різного розміру тощо), спонукайте до створення 

більш складних споруд, комбінуючи деталі по-різному. Не 

забувайте про культуру спілкування під час спільної діяльності. 

 

 

 

13 Прогулянка 

(спостереження, досліди, 

фізичні вправи, рухливі 

ігри) 

Запропонуйте дитині прислухатись до мовлення оточуючих людей 

в магазині, транспорті. Зверніть увагу на ввічливі стосунки між 

людьми, чемне та тактовне ставлення до оточуючих. Спонукайте 

малят наслідувати ваші зразки культурної поведінки. 

Разом із дітьми пропонуємо пограти в музично-рухливу гру 

«Роби, як я». 

 

 

 
 

 

https://www.youtube.com/w

atch?v=REerwSwNKgs  

14 Після денного 

відпочинку 

Рекомендуємо дихальну гімнастику за методикою 

А.Н.Стрельникової. Регулярне виконання вправ зміцнює дихальні 

м’язи, покращує функцію бронхів. 

https://www.youtube.com/w
atch?v=fWU9INOh74I 

15 Формуємо трудові 

навички 

Підтримуйте ініціативу дитини допомагати вам. Залучіть  дитину 

до праці на кухні: прибирати після прийому їжі, мити посуд тощо. 

Звичка прибирати за собою формується саме в цьому віці. Не 

забувайте про чемні та вічливі слова подяки за допомогу.  

 

16 Пограй (сюжетні ігри) Разом із дитиною пропонуємо пограти в сюжетно-рольову гру 

«Сім'я» та обіграти сюжетну лінію «Сімейний обід». Це  гарна 

нагода сформувати в дітей поняття про столовий етикет. Доручіть 

дитині виконувати роль привітного господаря (господині). 

 

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

Що тобі сподобалось найбільше? 

 

18 Підготовка до сну Пропонуємо прослухати відеоказку для малят «Правила етикету на 

дитячому майданчику». 

https://www.youtube.com/w

atch?v=EsjVB31UItw  
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