
 

 

 

 

 

 
                           
 

 

 

 
Тиждень І    Тема «Я і моя сім’я» 

Цілі та завдання: активізувати словниковий запас, розвивати діалогічні та монологічні вміння; 

систематизувати уявлення про сімю як обєднання найближчих і найдорожчих людей; вправляти в 

умінні домовлятися про спільні дії, звертатися з пропозиціями; зображувати на елементарному 

рівні обличчя людей; розширювати уявлення про про родинні зв’язки; вправляти в умінні 

порівнювати та класифікувати. 

      Дата Види діяльності 

31.10.2022 Ранкова гімнастика  

https://youtu.be/r6RGilv_iGw?list=PLR61TZL5WZ_- 

TI6JhnyEdBc9PAMxGOQZl 

Тема дня«Ті, кого я люблю» 

Мовленнєва діяльність. 

Спостереження за погодою( повторити дні тижня, пори року, стан погоди) 

https://www.youtube.com/watch?v=v1eykCocUA0 

1.Пальчикова гра «Моя сім’я» 

https://www.youtube.com/watch?v=HgfDKiN_wps 

2.Розглянути плакат "Сім'я". 

 Питання до дітей: 

- Кого називають сім’єю?  

- Чому сім’я без дітей буває, а без батьків – ні?  

- Що роблять батьки для дітей?   

- Як діти можуть піклуватися про своїх батьків і рідних?  

- Які слова роблять життя в сім’ї теплим, приємнішим, бажаним? 

3. Руханка з Патроном 

https://www.youtube.com/watch?v=foFUavVgKg4 

4. Запропонуйте дітям створи сім'ю з жолудів. Для цього візьміть  будь- які 

намистини, пряжу, клей. Зніміть шапки з жолудів і підберіть відповідного 

розміру, щоб помістилися.              Наповніть капелюх клеєм і вставте 

намистину. Приклейте голову до тулуба і пов'яжіть шарфик.  

5. Мультфільм «Дітям про війну в Україні»  

https://youtu.be/lA0ftlFPVSM 

6. Дидактична гра " Мама сумує, мама радіє" 

https://www.youtube.com/watch?v=Pn50hWlfTdQ 

7. Ознайомитись з відео «Правила дорожнього руху  для дітей, безпека на 

дорозі» 

https://www.youtube.com/watch?v=4Xq9BqVyH1w 

8. Дидактична гра «Світлофор» 

https://www.youtube.com/watch?v=AZfL2qv9V5s 

Робота з батьками  

Консультація : «Батьківський авторитет у вихованні дитини» 

    Період  Тема тижня 

«СІМ’Я» (три тижні) 

31.10–04.11  «Я і моя сім’я» 

07.11 -  11.11   «Дорослі та діти» 

14.11 – 18.11   «Різні сімейки» 

«Шафка»(три тижні) 

21.11– 25.11 

28.11 – 2.12 

 «Секрети шафки» 

 «Як знайти зиму у шафках?» 

 

https://youtu.be/r6RGilv_iGw?list=PLR61TZL5WZ_-
https://youtu.be/r6RGilv_iGw?list=PLR61TZL5WZ_-
https://www.youtube.com/watch?v=v1eykCocUA0
https://www.youtube.com/watch?v=HgfDKiN_wps
https://www.youtube.com/watch?v=foFUavVgKg4
https://youtu.be/lA0ftlFPVSM
https://www.youtube.com/watch?v=4Xq9BqVyH1w
https://www.youtube.com/watch?v=AZfL2qv9V5s


https://naurok.com.ua/uploads/files/1518252/246823.pdf 

 01.11.2022 Ранкова гімнастика  

https://youtu.be/r6RGilv_iGw?list=PLR61TZL5WZ_- 

TI6JhnyEdBc9PAMxGOQZl 

Тема дня «Портрет моєї сім’ї серед осені» 

Художньо- естетична діяльність. 

1.Розглянути картину М.Тимченко «Йдемо на рибу»  

https://malyutyntsi.ucoz.com/photo/ukrajinska_kultura/ukrajinskij_zhivopis/edip

k1widm4/11-0-25 

Запитання до дітей: 

- Кого ви бачите на картині?  

- Що роблять ці  люди?  

- Як ви здогадалися, що вони йдуть рибалити?  

- Ці люди з однієї чи з різних сімей?  

- Кого ви ще помітили?  

- Яку пору року зображено?  

- Чому ви думаєте, що на картині осінь?  

- Хто з членів родини міг би бути ще зображений на картині? 

2. Пофантазуйте й створіть цікаву рамку на осінню тематику 

  
3. Пальчикова гра "Сонячні промінчики".  

https://www.youtube.com/watch?v=TcWYm7fIb-0  

4. Музичне заняття 

"Завітала Осінь до малят" 

https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=P_OBNjeHrNs&feature=shar

e#dialog 

5. Вивчити колискову «Тиша, вечір на дворі»  

https://www.youtube.com/watch?v=PZ4wid-B0-0 

6. Конкурс дитячого малюнка на тему: «Дорожнього руху правила єдині, 

всі поважати їх повинні» 

7. Дидактична гра "Правильно чи неправильно". 

https://www.youtube.com/watch?v=yKY5aUKvxHs 

Робота з батьками дітей з ООП «Вплив сім’ї на розвиток та виховання 

дитини з особливостями психофізичного розвитку» 

https://vseosvita.ua/library/konsultacia-dla-batkiv-ditej-z-oop-vpliv-simi-na-

rozvitok-ta-vihovanna-ditini-z-osoblivostami-psihofizicnogo-rozvitku-

543855.html 

 

 

https://naurok.com.ua/uploads/files/1518252/246823.pdf
https://youtu.be/r6RGilv_iGw?list=PLR61TZL5WZ_-
https://youtu.be/r6RGilv_iGw?list=PLR61TZL5WZ_-
https://malyutyntsi.ucoz.com/photo/ukrajinska_kultura/ukrajinskij_zhivopis/edipk1widm4/11-0-25
https://malyutyntsi.ucoz.com/photo/ukrajinska_kultura/ukrajinskij_zhivopis/edipk1widm4/11-0-25
https://www.youtube.com/watch?v=TcWYm7fIb-0
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=P_OBNjeHrNs&feature=share#dialog
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=P_OBNjeHrNs&feature=share#dialog
https://www.youtube.com/watch?v=PZ4wid-B0-0
https://www.youtube.com/watch?v=yKY5aUKvxHs
https://vseosvita.ua/library/konsultacia-dla-batkiv-ditej-z-oop-vpliv-simi-na-rozvitok-ta-vihovanna-ditini-z-osoblivostami-psihofizicnogo-rozvitku-543855.html
https://vseosvita.ua/library/konsultacia-dla-batkiv-ditej-z-oop-vpliv-simi-na-rozvitok-ta-vihovanna-ditini-z-osoblivostami-psihofizicnogo-rozvitku-543855.html
https://vseosvita.ua/library/konsultacia-dla-batkiv-ditej-z-oop-vpliv-simi-na-rozvitok-ta-vihovanna-ditini-z-osoblivostami-psihofizicnogo-rozvitku-543855.html


02. 11.2022 Ранкова гімнастика  

https://youtu.be/r6RGilv_iGw?list=PLR61TZL5WZ_- 

TI6JhnyEdBc9PAMxGOQZl 

Спостереження за погодою( повторити дні тижня, пори року, стан погоди) 

https://www.youtube.com/watch?v=f05ZX3Ntr1U 

Тема дня «Що у кого? Хто що любить» 

Спостереження за погодою( повторити дні тижня, пори року, стан погоди) 

«Осінній листочок» 

https://www.youtube.com/watch?v=bedAqfFW8xo 

Ігрова діяльність. 

1. Відео «Хто такий журналіст насправді?» 

https://www.youtube.com/watch?v=bzmJgYLKtSw 

 
2. Розгляньте малюнок, як журналіст бере інтерв’ю і потренуйтеся брати 

інтерв’ю у своїх близьких, ставлячи питання «Хто що любить в вашій 

родині?». 

2. Музично-рухова гра «Що змінилося?» (під музичний супровід імітувати 

рухи членів сім’ї) https://www.youtube.com/watch?v=llSQOO8AfVo 

3.  Логічна гра «Моя родина дружна, працьовита»  

https://www.youtube.com/watch?v=9db2F51Nz2Q 

4. Дидактична гра «Що кому потрібно» 

 
5. Весела руханка «Танцюють всі!»  

 https://www.youtube.com/watch?v=9krLNq6MqXg 

6. Мультфільм про правила дорожнього руху «Уроки тітоньки Сови. 

Школа вуличних наук» 

 https://www.youtube.com/watch?v=-AUyuqUStIs 

7. Рухлива гра «Горобчики й автомобілі» 

https://www.youtube.com/watch?v=qFf6qaXK1X0 

Робота з батьками  

Консультація для батьків. «Діти на дорозі: чому важливо вчити правила 

дорожнього руху з наймолодшого віку» 
https://vseosvita.ua/library/konsultacia-dla-batkiv-diti-na-dorozi-comu-vazlivo-vciti-

pravila-doroznogo-ruhu-z-najmolodsogo-viku-438638.html 

03. 11.2022 Ранкова гімнастика  

https://youtu.be/r6RGilv_iGw?list=PLR61TZL5WZ_- 

TI6JhnyEdBc9PAMxGOQZl 

Спостереження за погодою( повторити дні тижня, пори року, стан погоди) 

https://www.youtube.com/watch?v=onvq30KZibE 

https://youtu.be/r6RGilv_iGw?list=PLR61TZL5WZ_-
https://youtu.be/r6RGilv_iGw?list=PLR61TZL5WZ_-
https://www.youtube.com/watch?v=f05ZX3Ntr1U
https://www.youtube.com/watch?v=bedAqfFW8xo
https://www.youtube.com/watch?v=bzmJgYLKtSw
https://www.youtube.com/watch?v=llSQOO8AfVo
https://www.youtube.com/watch?v=9db2F51Nz2Q
https://www.youtube.com/watch?v=9krLNq6MqXg
https://www.youtube.com/watch?v=-AUyuqUStIs
https://www.youtube.com/watch?v=qFf6qaXK1X0
https://vseosvita.ua/library/konsultacia-dla-batkiv-diti-na-dorozi-comu-vazlivo-vciti-pravila-doroznogo-ruhu-z-najmolodsogo-viku-438638.html
https://vseosvita.ua/library/konsultacia-dla-batkiv-diti-na-dorozi-comu-vazlivo-vciti-pravila-doroznogo-ruhu-z-najmolodsogo-viku-438638.html
https://youtu.be/r6RGilv_iGw?list=PLR61TZL5WZ_-
https://youtu.be/r6RGilv_iGw?list=PLR61TZL5WZ_-
https://www.youtube.com/watch?v=onvq30KZibE


Тема дня «Наш теремок»  

1. Перегляд та обговорення мультфільму "Про мишенятко, яке не 

прибирало в кімнаті" 

https://www.youtube.com/watch?v=tkTPdNfiGxo 

2. Розмова про сімейні справи . Розглянути малюноки і розповісти, як діти 

допомагають батькам. Яким інвентарем користуються? Якими справами 

щодня займаються члени родини? Що роблять батьки і діти? 

  .      

3. Перегляд майстер-класу «Килим» та виготовлення аплікації за зразком 

https://www.youtube.com/watch?v=LFR_cryP1xw 

4. «Червона калина» 

https://youtu.be/Aj5TQtHFZIA 

5. Дидактична гра " Що корисно, а що шкідливо для здоров'я" 

https://www.youtube.com/watch?v=YHyBMQ87Pao 

6. Читання віршів «20 дитячих віршів про правила дорожнього руху, 

світлофор, підземний»  

https://mamabook.com.ua/dutyachi-virshi-pro-pravula-doroznuogo-ruhu/ 

7. Повчальне відео «Дітям про безпеку на дорозі! Дорожні знаки!» 

https://www.youtube.com/watch?v=m_dd6kjFNIk 

Робота з батьками  

«7 Добрих порад, як навчити дитину прибирати за собою» 

https://coma.in.ua/36029 

04. 11.2022 Ранкова гімнастика  

https://youtu.be/r6RGilv_iGw?list=PLR61TZL5WZ_- 

TI6JhnyEdBc9PAMxGOQZl 

Спостереження за погодою( повторити дні тижня, пори року, стан погоди) 

https://www.youtube.com/watch?v=onvq30KZibE 

Тема дня  «Друзі сім’ї» 

1. Перегляд відео «Який друг справжній?» 

https://www.youtube.com/watch?v=TAbmgJYI8pE 

2. Розглядання плакату "Сім'я". Обрати наймилішу для себе сім’ю, 

придумати розповідь про…(маленьке крокодилятко, бегемотика тощо) 

3. Зорова гімнастика «Пір’їнка» 

https://www.youtube.com/watch?v=Yuq5YvI-3cg 

4. Зліпіть іграшку для найкращого друга, подивившись відео «Уроки 

ліпки для дітей» 

https://www.youtube.com/watch?v=XZgpcWXs7ec&list=PLElG6fwk_0UkVY5

0JOJxntVz739M4pUsB 

5. Мультфільм «Мій друг парасолька» 

https://www.youtube.com/watch?v=3BHbilC_lIc 

6. Руханка «Справжній друг» 

https://www.youtube.com/watch?v=8P0zMhCZP8c 

7. Мультфільм для дітей «Правила безпеки» 

https://www.youtube.com/watch?v=k46yxx_-6N4 

8. Сюжетно-рольова гра · “Подорожуємо в громадському 

транспорті” 

Робота з батьками  Обговорення результатів спільної  роботи за тиждень 

https://www.youtube.com/watch?v=tkTPdNfiGxo
https://www.youtube.com/watch?v=LFR_cryP1xw
https://youtu.be/Aj5TQtHFZIA
https://www.youtube.com/watch?v=YHyBMQ87Pao
https://mamabook.com.ua/dutyachi-virshi-pro-pravula-doroznuogo-ruhu/
https://www.youtube.com/watch?v=m_dd6kjFNIk
https://coma.in.ua/36029
https://youtu.be/r6RGilv_iGw?list=PLR61TZL5WZ_-
https://youtu.be/r6RGilv_iGw?list=PLR61TZL5WZ_-
https://www.youtube.com/watch?v=onvq30KZibE
https://www.youtube.com/watch?v=TAbmgJYI8pE
https://www.youtube.com/watch?v=Yuq5YvI-3cg
https://www.youtube.com/watch?v=XZgpcWXs7ec&list=PLElG6fwk_0UkVY50JOJxntVz739M4pUsB
https://www.youtube.com/watch?v=XZgpcWXs7ec&list=PLElG6fwk_0UkVY50JOJxntVz739M4pUsB
https://www.youtube.com/watch?v=3BHbilC_lIc
https://www.youtube.com/watch?v=8P0zMhCZP8c
https://www.youtube.com/watch?v=k46yxx_-6N4


Тиждень ІІ   Тема: Дорослі та діти  

Цілі та завдання: Допомогти дітям усвідомити, що діти в сім'і під захистом і доглядом батьків, 

тому  діти мають їх слухати. Виховувати шанобливе ставлення до дорослих, формувати вміння 

ввічливо  звертатися до старших, вміння домовлятися. Розширити уявлення про відмінності між 

дорослими та дітьми. Розвивати бажання вести активний спосіб життя, дбати про своє здоров’я, 

виховувати корисні звички для зміцнення здоров'я. 

      Дата Види діяльності 

07.11.2022 Ранкова гімнастика https://youtu.be/r6RGilv_iGw?list=PLR61TZL5WZ_- 

TI6JhnyEdBc9PAMxGOQZl 

Тема дня «Дорослі та діти схожі »   Мовленнєва діяльність. 

Спостереження за погодою( повторити дні тижня, пори року, стан погоди) 

https://youtu.be/onvq30KZibE 
1.Розглянути сімейний альбом. Відповісти на запитання: Чому діти не можуть 

зростати самі, без батьків? (батьки знають правила, яким потрібно навчитися 

дітям, батьків потрібно слухати) 

2.Пожежна безпека. Казка «Солом’яний бичок»  https://youtu.be/dyjTY2U2ez4 

3.Руханка https://www.facebook.com/watch/?v=808179143513545 

4.Вправа за картиною «Вечір у домашньому колі» Які справи, дії можуть 

виконувати лише дорослі? Які по силам дітям? Які справи можна виконувати 

разом?  

5.Казка Д.Біссета «Троє кошенят» з подальшим обговоренням 

https://kazky.org.ua/zbirky/piznajko/troje-koszenjat 
6. 7.Аплікація «Геометричні сімейки» https://youtu.be/t7QPr6erErc 

(на кути викласти гудзики, і порахувати) 

Робота з батьками Формування у дітей знань з пожежної безпеки» 

https://youtube.com/watch?v=vTSBL_YOcc4&feature=share 

 

 08.11.2022 Ранкова гімнастика https://youtu.be/r6RGilv_iGw?list=PLR61TZL5WZ_- 

TI6JhnyEdBc9PAMxGOQZl 

Тема дня «Кожному – своє»  Пізнавально-дослідницька діяльність 

1.Привітання «Доброго ранку!» https://youtu.be/k6AFcjCKhFk 

2.Вправа «Кому належать речі?» (тільки дорослим, тільки дітям, можуть 

належати і тим, і тим) 

3.Руханка:Ми плещемо у долоньки  https://youtu.be/Fl7afiNdV6A 

4.Розглянути картину М,Марльєр «Готується смачненьке» бесіда  

5.Мовленнєва гра з пантомімою «Мовчанка» (показувати різні дії дорослих, 

дітей – спостерігач відгадує та повторює дії) 

6. Мультфільм «Уроки тітоньки Сови. Вогонь» 

https://youtube.com/watch?v=5BgYFCBPZFo&feature=share 

6.Дидактична гра «Вогонь друг – вогонь ворог»  

https://youtube.com/watch?v=1_QDnw5UMWI&feature=share 
7. Музичне заняття  «Українська мова і музика» з дітьми 5 р.ж. 

https://www.youtube.com/watch?v=jAQ2jDEfABI&t=12s 

Робота з батьками Поради: «Правила користування електроприладами» 

09.11.2022 Ранкова гімнастика https://youtu.be/r6RGilv_iGw?list=PLR61TZL5WZ_- 

TI6JhnyEdBc9PAMxGOQZl 

Тема дня «Граємо всі разом»  Ігрова діяльність 

Спостереження за погодою( повторити дні тижня, пори року, стан погоди) 

https://m.youtube.com/watch?v=f05ZX3Ntr1U#dialog 
1.Вправа «Знайди відмінності» зображення де діти грають разом, по 

одинці..Як краще? 

https://youtu.be/r6RGilv_iGw?list=PLR61TZL5WZ_-
https://youtu.be/r6RGilv_iGw?list=PLR61TZL5WZ_-
https://youtu.be/onvq30KZibE
https://youtu.be/dyjTY2U2ez4
https://www.facebook.com/watch/?v=808179143513545
https://kazky.org.ua/zbirky/piznajko/troje-koszenjat
https://youtu.be/t7QPr6erErc
https://youtube.com/watch?v=vTSBL_YOcc4&feature=share
https://youtu.be/r6RGilv_iGw?list=PLR61TZL5WZ_-
https://youtu.be/r6RGilv_iGw?list=PLR61TZL5WZ_-
https://youtu.be/k6AFcjCKhFk
https://youtu.be/Fl7afiNdV6A
https://youtube.com/watch?v=5BgYFCBPZFo&feature=share
https://youtube.com/watch?v=1_QDnw5UMWI&feature=share
https://www.youtube.com/watch?v=jAQ2jDEfABI&t=12s
https://youtu.be/r6RGilv_iGw?list=PLR61TZL5WZ_-
https://youtu.be/r6RGilv_iGw?list=PLR61TZL5WZ_-
https://m.youtube.com/watch?v=f05ZX3Ntr1U%23dialog


2.Робота з карткою №33 справи, які  робили разом, по одинці 

3. Справи, які роблять діти і дорослі 

https://youtube.com/watch?v=m7oDQ3Wxs8o&feature=share 

4.Руханка разом https://youtu.be/TH4V-yHbJXk 
5. Професія пожежник https://youtube.com/watch?v=HaB-

P_BYgE4&feature=share 

6.Дидактична гра «Що потрібно пожежнику» 

7. Фізкультурне заняття   https://youtu.be/mGT7lxPcnQo 

Робота з батьками  Граємо разом сім’єю «Лото», «Доміно», «Шашки» 

 Інформація «5 миттєвих способів, як впоратися зі страхом» 

 

10.11.2022 Ранкова гімнастика https://youtu.be/r6RGilv_iGw?list=PLR61TZL5WZ_- 

TI6JhnyEdBc9PAMxGOQZl 

Тема дня «Великі та малі справи»  Здоров’язберігальна, рухова діяльність 

Ранковий ритуал «Настрій»  (жестами) 

1.Провести бесіду, які справи виконують діти та дорослі впродовж дня, чиї 

справи важливіші, чи можна справи дітей назвати малими, а справи дорослих 

– великими? 

2.Казка К.Ушинського «Умій почекати!» обговорення: чому сталася така 

пригода з півником? 

https://youtube.com/watch?v=4eBNSTQ2Y5w&feature=share 

3.Руханка https://youtu.be/qiMN7A5ibp8 

4.Дидактична гра «Праця чи гра?» Класифікація подій. 

5.Рухлива гра «Три обручі» закріплювати знання про справи дорослих, дітей, 

спільні. Чому спільні справи об’єднують? 

6. Розгляньте з дітьми картину «Пожежа» Кого ви бачите на картині? Що 

роблять персонажі? Як ви думаєте, чому виникла пожежа? 

7. Музичне заняття 

https://drive.google.com/file/d/1_G5cv7gZlFcJZp6YKq19iCFm9VuyyeAO/view?u

sp=sharing 

Робота з батьками Консультація: «Безпека дітей – у ваших руках» 

11.11.2022 Ранкова гімнастика https://youtu.be/r6RGilv_iGw?list=PLR61TZL5WZ_- 

TI6JhnyEdBc9PAMxGOQZl 

Тема дня «Граємо в сім’ю»  Сюжетно-рольова  діяльність  

1.Альбом «Моя сім'я» https://youtu.be/UgXTCBQegnU 

2.Загадки про сім’ю. https://youtube.com/watch?v=o96orgerSQU&feature=share 

3.Руханка https://youtube.com/watch?v=8P0zMhCZP8c&feature=share 

4.Малювання  «Моя сім'я» 

5. ПРАВИЛА пожежної БЕЗПЕКИ для дітей ПРЕЗЕНТАЦІЯ 

https://youtu.be/iRQi6i5X5Is 
6. Фізкультурне заняття  https://youtu.be/mGT7lxPcnQo     

Робота з батьками  Придумайте та розіграйте казку «Жила собі сімейка»… 

Жила собі одна сімейка…І були в ній…І ось одного разу… 

(фото на згадку, як разом грали!!!) 

 

Тиждень ІІІ    Тема «Різні сімейки».  

Цілі та завдання: Вправляти дітей в активному вживання слів-назв тварин та їх дитинчат, 

самостійному складанні коротких розповідей. Доповнювати уявлення дітей про різних птахів, 

особливості їх життя. Вчити відтворювати образи птахів засобами образотворчої діяльності 

Формувати уявлення про комах, виховувати бережливе ставлення до різних видів тварин. 

Ознайомити дітей зі змістом казки «Казка про нерозумне мишеня» С. Маршака в українському 

перекладі, допомогти усвідомити ідею казки. 

https://youtube.com/watch?v=m7oDQ3Wxs8o&feature=share
https://youtu.be/TH4V-yHbJXk
https://youtube.com/watch?v=HaB-P_BYgE4&feature=share
https://youtube.com/watch?v=HaB-P_BYgE4&feature=share
https://youtu.be/mGT7lxPcnQo
https://youtu.be/r6RGilv_iGw?list=PLR61TZL5WZ_-
https://youtu.be/r6RGilv_iGw?list=PLR61TZL5WZ_-
https://youtube.com/watch?v=4eBNSTQ2Y5w&feature=share
https://youtu.be/qiMN7A5ibp8
https://drive.google.com/file/d/1_G5cv7gZlFcJZp6YKq19iCFm9VuyyeAO/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1_G5cv7gZlFcJZp6YKq19iCFm9VuyyeAO/view?usp=sharing
https://youtu.be/r6RGilv_iGw?list=PLR61TZL5WZ_-
https://youtu.be/r6RGilv_iGw?list=PLR61TZL5WZ_-
https://youtu.be/UgXTCBQegnU
https://youtube.com/watch?v=o96orgerSQU&feature=share
https://youtube.com/watch?v=8P0zMhCZP8c&feature=share
https://youtu.be/iRQi6i5X5Is
https://youtu.be/mGT7lxPcnQo


      Дата Види діяльності 

14.11.2022 Ранкова гімнастика https://youtu.be/z9ZHpSOvEyo 

Тема дня: «Лісові сімейки: дорослі й дитинчата»  

Мовленнєва діяльність 

Спостереження за погодою( повторити дні тижня, пори року, стан погоди) 

Вивчення вірша Г.Шевчук "Дари осені".https://youtu.be/UtpjwfR4HZA 

1.Перегляд відео «Дикі тварини та їх дитинчата» https://youtu.be/fBBX35u2nhw 

2. Дидактична гра «Відрізни  свійську тварину від дикої» 

https://youtu.be/totAXoiE6ag, «Назви дику тварину на букву..» 

3.Руханка «Електро» https://youtu.be/0nzs8GHMSE4?list=PLR61TZL5WZ_- 

TI6JhnyEdBc9PAMxGOQZl 

4.Розвивальні завдання К34 «Що спочатку, а що потім» 

https://drive.google.com/file/d/1HGKQXfCs_0P_HLUxKhw7FfHq4Nvv4y3I/view?u

sp=sharing 

5. Слухання казки «Мішок яблук» бесіда за змістом. https://youtu.be/qnsF-

eaYW2Q 

Зорова гімнастика https://youtu.be/MO7VIAAEl1U 

6. До місячника безпеки «Правила етикету на дитячому майданчику» 

https://youtu.be/EsjVB31UItw 

Робота з батьками  

Консультація : Батькам на замітку . поради психолога. 

 15.11.2022 Ранкова гімнастика https://youtu.be/z9ZHpSOvEyo 

Тема дня: «Пташині сімейки» 

Художньо-естетична діяльність  

1.Зясувати, що у птахів є теж сімейки. Перегляд відео про птахів 

https://youtu.be/bqE34KnGuqs 

2.Розгляд та обговорення Художнього твору (Р. Дудка «Дружня сім’я») 

https://drive.google.com/file/d/1XVkrv9VjTslxvtalz_uN8cnZhf9lbLvH/view?usp=sh

aring 

 Кого ви бачите на картині? Які це пташки? Що вказує на те, що це казкові 

птахи? Що ще цікавого ви помітили? Як розташувала пташок на картині 

художниця? Підсумуйте: в родині старші підтримують молодших. 

3. Вивчити пальчикову гру «Мама, тато, баба, дід…» 

https://drive.google.com/file/d/1lDy8d49hKsRBzaAoGNpp9_HXuYI_jSbb/view?usp

=sharing 

4. Малювання фарбами «Прикрась пташку візерунком» 

https://drive.google.com/file/d/1xDuPu7swI6x2-

49TYutV9xvetDYJNeru/view?usp=sharing 

5. Музичне заняття 

https://drive.google.com/file/d/1_G5cv7gZlFcJZp6YKq19iCFm9VuyyeAO/view?usp

=sharing 

Робота з батьками: консультація  «Гаджети в житті дитини» 

https://vseosvita.ua/library/konsultacia-dla-batkiv-gadzeti-v-zitti-ditini-348825.html 

16.11.2022 Ранкова гімнастика https://youtu.be/z9ZHpSOvEyo 

Тема дня: «Дружні сімейки» 

Господарсько-побутова діяльність  

Спостереження за погодою( повторити дні тижня, пори року, стан погоди) 

Пори року https://youtu.be/R-SNu__l5h4 

1.Згадати про бджіл, мурах. Запитати дитину чи можна сказати що вони сім’я. 

Перегляд відео про цих комах: Мурахи https://youtu.be/5JVjDSh506E, Бджоли 

https://youtu.be/eubgs0hFayc 

2.Розвивальні завдання карт.35 «Порахуй бджілок» 

https://drive.google.com/file/d/16xZoa_3iZW7TZ16A9gLUB9OGhAKfcLhC/view?usp=shar

ing 

https://youtu.be/z9ZHpSOvEyo
https://youtu.be/UtpjwfR4HZA
https://youtu.be/fBBX35u2nhw
https://youtu.be/totAXoiE6ag
https://youtu.be/0nzs8GHMSE4?list=PLR61TZL5WZ_-
https://youtu.be/0nzs8GHMSE4?list=PLR61TZL5WZ_-
https://drive.google.com/file/d/1HGKQXfCs_0P_HLUxKhw7FfHq4Nvv4y3I/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1HGKQXfCs_0P_HLUxKhw7FfHq4Nvv4y3I/view?usp=sharing
https://youtu.be/qnsF-eaYW2Q
https://youtu.be/qnsF-eaYW2Q
https://youtu.be/MO7VIAAEl1U
https://youtu.be/EsjVB31UItw
https://youtu.be/z9ZHpSOvEyo
https://youtu.be/bqE34KnGuqs
https://drive.google.com/file/d/1XVkrv9VjTslxvtalz_uN8cnZhf9lbLvH/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1XVkrv9VjTslxvtalz_uN8cnZhf9lbLvH/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1lDy8d49hKsRBzaAoGNpp9_HXuYI_jSbb/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1lDy8d49hKsRBzaAoGNpp9_HXuYI_jSbb/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1xDuPu7swI6x2-49TYutV9xvetDYJNeru/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1xDuPu7swI6x2-49TYutV9xvetDYJNeru/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1_G5cv7gZlFcJZp6YKq19iCFm9VuyyeAO/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1_G5cv7gZlFcJZp6YKq19iCFm9VuyyeAO/view?usp=sharing
https://vseosvita.ua/library/konsultacia-dla-batkiv-gadzeti-v-zitti-ditini-348825.html
https://youtu.be/z9ZHpSOvEyo
https://youtu.be/R-SNu__l5h4
https://youtu.be/5JVjDSh506E
https://youtu.be/eubgs0hFayc
https://drive.google.com/file/d/16xZoa_3iZW7TZ16A9gLUB9OGhAKfcLhC/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/16xZoa_3iZW7TZ16A9gLUB9OGhAKfcLhC/view?usp=sharing


3.Руханка https://youtu.be/Mzhjp_Phf_g 

4. Вивчити і розіграти за ролями віршик «А я бджілка жу-жу-жу». 

https://drive.google.com/file/d/13XdEqPLbTYfGIlSd_kL1vho5WuSlxuB5/view?usp

=sharing 

5. Дидактична гра «Де живуть комахи» https://youtu.be/WRMlHSUsm1k  

6. До місячника безпеки «Безпека дитини у побуті» 

https://youtu.be/IBfoPFV2yL0 

Робота з батьками Консультація для батьків "Безпека дитини в довкіллі " 

https://vseosvita.ua/library/konsultacia-dla-batkiv-bezpeka-ditini-v-dovkilli-

273590.html 
 

17.11.2022 Ранкова гімнастика https://youtu.be/z9ZHpSOvEyo 

Тема дня: «Сімейний театр» 

Ігрове проектування 

1.Пальчикова гра «Моя сім’я». Переглянути і завчити 

https://youtu.be/HgfDKiN_wps 

2.Розгляд коректурної таблиці «Сім’я» 

https://drive.google.com/file/d/1lASMzY0DMDWlWyhTc_w9ZWqlcCbmiD7_/view

?usp=sharing 

Інформаційно-ігрове поле таблиці допоможе організувати роботу із дітьми 

пошукового характеру та передбачають різні варіанти відповідей. Запросіть 

дитину сформулювати запитання до батьків за змістом таблиці.  Завдання 

можуть бути різноманітними: назвати, накрити, порахувати, співвіднести зі 

схемою або символом, орієнтування в просторі (під, над, перед, вище, нижче) і 

т.п.  

3.Розвивальні завдання карт.36 «Знайди спільне» 

https://drive.google.com/file/d/1yZHaX4ZsbBPmogvrCTxlogPTc7yCFNX-

/view?usp=sharing 

3.Руханк «Африкана» https://youtu.be/TH4V-yHbJXk 

4.Слухання «Казки про розумне мишеня» https://youtu.be/-QbrWilOvQ4 

Поміркувати, чим дитина хотіла б бути схожою на розумне мишеня? Доведіть, 

що слухняність врятувала мишеняті життя. 

Зорова гімнастика https://youtu.be/MO7VIAAEl1U 

5. Мультфільм для дітей «Правила поведінки в зоні бойових дій. Безпека під час 

війни.» https://youtu.be/w0y2azLPJts 

6.Музичне заняття 

https://drive.google.com/file/d/1EEq2O4LaCtm4B4GVCIvjc0okwTGgHsOm/view?u

sp=sharing 

Робота з батьками: Консультація   

«Значення LEGO-конструювання у розвитку дітей дошкільного віку» 

https://drive.google.com/file/d/1gWR5QrqSC9JMlAppOEcvfgRxORl5jUWX/view?u

sp=sharing 

18.11.2022 Ранкова гімнастика https://youtu.be/z9ZHpSOvEyo 

Тема дня  : «Сімейний театр» 

Ігрове проектування  

Спостереження за погодою( повторити дні тижня, пори року, стан погоди) 

Пісенька «Осіння прогулянка» https://youtu.be/1o1LpY6V5qw 

1.Перегляд лялькового театру «Казка про дурне мишеня» 

https://youtu.be/UJWpZirMDNw Поясніть, чому казка на відео це театр, обсудіть 

як були зроблені ляльки у цьому ляльковому театрі. Запитання до дитини: Чи 

шкода вам мишеня? Чому мишеня не можна назвати чемним, а швидше 

вередливим? Пригадайте всіх няньок, яких кликала матуся мишка. Скільки їх 

було? Чому те, що пропонували няньки не підходило маленькому мишеняті? 

Яке важливе правило сім’ї порушило мишеня та постраждало?  

Руханка «Лемур» https://youtu.be/YcdTXsIJC9A 

https://youtu.be/Mzhjp_Phf_g
https://drive.google.com/file/d/13XdEqPLbTYfGIlSd_kL1vho5WuSlxuB5/view?usp=sharing%20
https://drive.google.com/file/d/13XdEqPLbTYfGIlSd_kL1vho5WuSlxuB5/view?usp=sharing%20
https://youtu.be/WRMlHSUsm1k
https://youtu.be/WRMlHSUsm1k
https://youtu.be/IBfoPFV2yL0
https://vseosvita.ua/library/konsultacia-dla-batkiv-bezpeka-ditini-v-dovkilli-273590.html
https://vseosvita.ua/library/konsultacia-dla-batkiv-bezpeka-ditini-v-dovkilli-273590.html
https://youtu.be/z9ZHpSOvEyo
https://youtu.be/HgfDKiN_wps
https://drive.google.com/file/d/1lASMzY0DMDWlWyhTc_w9ZWqlcCbmiD7_/view?usp=sharing%20
https://drive.google.com/file/d/1lASMzY0DMDWlWyhTc_w9ZWqlcCbmiD7_/view?usp=sharing%20
https://drive.google.com/file/d/1yZHaX4ZsbBPmogvrCTxlogPTc7yCFNX-/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1yZHaX4ZsbBPmogvrCTxlogPTc7yCFNX-/view?usp=sharing
https://youtu.be/TH4V-yHbJXk
https://youtu.be/-QbrWilOvQ4
https://youtu.be/MO7VIAAEl1U
https://youtu.be/w0y2azLPJts
https://drive.google.com/file/d/1EEq2O4LaCtm4B4GVCIvjc0okwTGgHsOm/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1EEq2O4LaCtm4B4GVCIvjc0okwTGgHsOm/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1gWR5QrqSC9JMlAppOEcvfgRxORl5jUWX/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1gWR5QrqSC9JMlAppOEcvfgRxORl5jUWX/view?usp=sharing
https://youtu.be/z9ZHpSOvEyo
https://youtu.be/1o1LpY6V5qw
https://youtu.be/UJWpZirMDNw
https://youtu.be/YcdTXsIJC9A


2.Запропонувати дітям і батькам розіграти уривки казки за допомогою різних 

видів театру(театр акторів, пластиліновий театр, театр картинок тощо). 

Пальчикова гра «Мама, тато, баба, дід…» 

https://drive.google.com/file/d/1lDy8d49hKsRBzaAoGNpp9_HXuYI_jSbb/view?usp

=sharing 

3. Ліплення «Дружна сімейка» Запросіть дитину разом зробити веселу сімейку, 

покажіть дитині послідовність виготовлення чоловічків 

https://drive.google.com/file/d/1Hrh976jHwmV77sMNKE6zAr7b364WLcdq/view?u

sp=sharing  

4. Прослухати пісню Н. Май «Родина» https://youtu.be/w9Rj4vqM_OA 

Робота з батьками Поради батькам «Сам удома» 

https://sites.google.com/site/poradibatkam/golovna/bezpeka-zitta-ditini/sam-udoma 

 

 

Тиждень 4  Тема: «Секрети шафки» 

Цілі та завдання: активізувати вживання узагальнюючих слів, називання предметів побуту, одягу 

та взуття; розвивати діалогічні та монологічні вміння; допомогти дітям дійти висновку, що безлад 

ускладнює життя; вправляти у систематизації та групуванні предметів за 1-2 ознаками; розгортати 

ігри, ситуації, завдання для залучення дітей у різні види художньо-творчої діяльності; 

розширювати знання про роботу працівників торгівлі; формувати пізнавальний інтерес до 

«природної аптеки». 

Дата Види діяльності 

21.11.2022 Ранкова гімнастика  

https://youtu.be/z9ZHpSOvEyo 

Тема дня: «Шафка – місце для речей» 

Мовленнєва діяльність. 

Спостереження за станом погоди (назва дня, пора року і стан погоди)  

«Чому листя змінює колір восени?» 

https://www.youtube.com/watch?v=z9UIMGPwp7w 

1. 1. Слухання та обговорення вірша С.Гарбуз «Не створюй безладу в кімнаті» 

https://dovidka.biz.ua/povchalni-virshi-dlia-ditei/ 

Питання до дитини: 

- Ця історія про дівчинку чи про хлопчика? 

- Чи могла б вона статися з дівчинкою? 

- Що автор говорить про кількість іграшок? 

- Чк ви зрозуміли, де лежать іграшки? 

- Яка неприємність трапилася з хлопчиком? 

- Що змінилося тепер у нього в кімнаті? 

- Як ви граєтеся і складаєте іграшки? 

- 2. Дихальні вправи для дітей 

- https://www.youtube.com/watch?v=9AL6p2dZYzk 

2. 3. Логопедична гра «Що у шафі?» 

 
3. 4. Прогляньте відео «Як намалювати шафку з одягом та аксесуарами» і 

спробуйте зобразити свою шафку. 

https://uk.ravlyk.art/yak-namalyuvaty-velyku-shafu-z-odyagom-i-aksesuaramy-

prostyj-dytyachyj-malyunok-yaskravymy-markeramy/ 

4. 5. Патріотична руханка  

https://drive.google.com/file/d/1lDy8d49hKsRBzaAoGNpp9_HXuYI_jSbb/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1lDy8d49hKsRBzaAoGNpp9_HXuYI_jSbb/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Hrh976jHwmV77sMNKE6zAr7b364WLcdq/view?usp=sharing%20
https://drive.google.com/file/d/1Hrh976jHwmV77sMNKE6zAr7b364WLcdq/view?usp=sharing%20
https://youtu.be/w9Rj4vqM_OA
https://sites.google.com/site/poradibatkam/golovna/bezpeka-zitta-ditini/sam-udoma
https://youtu.be/z9ZHpSOvEyo
https://www.youtube.com/watch?v=z9UIMGPwp7w
https://dovidka.biz.ua/povchalni-virshi-dlia-ditei/
https://www.youtube.com/watch?v=9AL6p2dZYzk
https://uk.ravlyk.art/yak-namalyuvaty-velyku-shafu-z-odyagom-i-aksesuaramy-prostyj-dytyachyj-malyunok-yaskravymy-markeramy/
https://uk.ravlyk.art/yak-namalyuvaty-velyku-shafu-z-odyagom-i-aksesuaramy-prostyj-dytyachyj-malyunok-yaskravymy-markeramy/


https://youtu.be/0KSC3Y7WIqo 

5. 6. Міркування «Чужа шафка - таємниця» (Чому в шафку іншої людини без 

дозволу заглядати не можна? Чому без дозволу не можна брати там чужі речі?) 

7.Гімнастика для очей 

 https://www.youtube.com/watch?v=u4wWOo_t7Zo 

7. 8. Пісня «Дружать діти на землі». 

https://www.youtube.com/watch?v=mSoTXsEaZeY 

9.Праця дітей: навести порядок у своїх шафках. 

Робота з батьками:  

Консультація «Як привчити дитину до порядку» 

https://naurok.com.ua/uploads/files/1121421/243499.pdf 

22. 11.2022 Ранкова гімнастика  

https://youtu.be/z9ZHpSOvEyo 

Тема дня: «Сервант» 

Художньо-естетична діяльність 

1. 1. Перегляд твору декоративно-ужиткового мистецтва Нінель Юсупової 

«Чайник з пташкою»  

 
Питання до дітей: 

- Що ви бачите на зображенні? 

- Як використовується ця річ? 

- Чим прикрашено чайник? 

- Які кольори використала иайстриня? 

- Що цікавого ви помітили на чайничку? 

- 2. Руханка «Хом’ячки» 

- https://www.youtube.com/watch?v=3suQb7il4kM 

2. 3. Створіть красивий чайник за допомогою пластиліну та задекоруйте його 

візерунком 

   
4.Пальчикова гра «Ми – листочки» 

https://www.youtube.com/watch?v=npjmTX3C1YU 

3. 5. Музична розвага «Навіщо мити руки»? 

https://www.youtube.com/watch?v=80_hcyapWxg 

4. 6. Дискусія «Матеріали для посуду». Розкажіть про недоліки та переваги 

кожного з видів посуду в залежності від матеріалу, з якого його виготовлено. 

https://youtu.be/0KSC3Y7WIqo
https://www.youtube.com/watch?v=u4wWOo_t7Zo
https://www.youtube.com/watch?v=mSoTXsEaZeY
https://naurok.com.ua/uploads/files/1121421/243499.pdf
https://youtu.be/z9ZHpSOvEyo
https://www.youtube.com/watch?v=3suQb7il4kM
https://www.youtube.com/watch?v=npjmTX3C1YU
https://www.youtube.com/watch?v=80_hcyapWxg


    

    
5. 7. Дидактична гра «Що зайве? (посуд)» 

https://www.youtube.com/watch?v=ypyL5EF1nbE 

6. 8. Рухлива гра  

РУКИ-НОГИ ДРИГ 

https://youtu.be/EkHLOzvAl8Q 

Робота з батьками: 

«Рекомендації для батьків щодо створення розвивального предметно – ігрового 

середовища вдома» 

https://vseosvita.ua/library/rekomendacii-dla-batkiv-sodo-stvorenna-rozvivalnogo-

predmetno-igrovogo-seredovisa-vdoma-254636.html 

23. 11.2022 Ранкова гімнастика  

https://youtu.be/z9ZHpSOvEyo 

Тема дня: «Вітрини» 

Ігрова діяльність. 

Спостереження за станом погоди (назва дня, пора року і стан погоди)  

« Чому осінні місяці так називаються?» 

https://www.youtube.com/watch?v=BeYMhQHYWJc 

1. «Види магазинів» 

https://www.youtube.com/watch?v=Mk6GaPF4KIY 

Запитання до дітей: 

- Який магазин є найрозумнішим, найсмачнішим, найактивнішим, 

найулюбленішим? 

- У якому магазині є всі товари? 

2. Енергійна руханка «Баранчик Шон» 

https://www.youtube.com/watch?v=SW1LacAWKis 

3. Дидактична гра на орієнтування у просторі «Продуктовий магазин» 

https://www.youtube.com/watch?v=vVINsvY67b0 

4. Пальчикова гра «Квіточка» 

https://www.youtube.com/watch?v=0Ap9-McH28Q 

5. Музично-дидактична гра «Вгадай настрій» 

https://www.youtube.com/watch?v=r3qoPfJeIog 

Робота з батьками: інформація «Правила поведінки під час повітряної 

тривоги» 

https://vseosvita.ua/library/pamiatka-pravyla-povedinky-pid-chas-povitrianoi-

tryvohy-574120.html 

https://www.youtube.com/watch?v=ypyL5EF1nbE
https://youtu.be/EkHLOzvAl8Q
https://vseosvita.ua/library/rekomendacii-dla-batkiv-sodo-stvorenna-rozvivalnogo-predmetno-igrovogo-seredovisa-vdoma-254636.html
https://vseosvita.ua/library/rekomendacii-dla-batkiv-sodo-stvorenna-rozvivalnogo-predmetno-igrovogo-seredovisa-vdoma-254636.html
https://youtu.be/z9ZHpSOvEyo
https://www.youtube.com/watch?v=BeYMhQHYWJc
https://www.youtube.com/watch?v=Mk6GaPF4KIY
https://www.youtube.com/watch?v=SW1LacAWKis
https://www.youtube.com/watch?v=vVINsvY67b0
https://www.youtube.com/watch?v=0Ap9-McH28Q
https://www.youtube.com/watch?v=r3qoPfJeIog
https://vseosvita.ua/library/pamiatka-pravyla-povedinky-pid-chas-povitrianoi-tryvohy-574120.html
https://vseosvita.ua/library/pamiatka-pravyla-povedinky-pid-chas-povitrianoi-tryvohy-574120.html


 
24. 11.2022 Ранкова гімнастика  

https://youtu.be/z9ZHpSOvEyo 

Тема дня: «Вітамінна шафка (лікувальна шухляда)». 

Здоров’язберігальна, рухова діяльність 

1. Розгляньте зображення «Склад лікувальної атечки» 

  
- Що для чого потрібно? 

- У яких випадках можна використовувати? 

- Чи можна обійтись без пігулок? 

- Чому пігулки для дітей роблять яскравими та смачними? 

- Чи можна самому пити пігулки? 

2. Руханка-танок «Осінні дарунки» 

https://www.youtube.com/watch?v=33QdSJoyx_U 

3. Розвиваюче відео для дітей «Що ти знаєш про вітаміни?» 

https://www.youtube.com/watch?v=ujt0BqMH4Qo 

4. Проведіть дослід із яблуком. Розріжте яблуко і залиште на деякий час на 

столі. Чому воно стало коричневим? 

 
5. Зорова гімнастика «Космос» 

https://www.youtube.com/watch?v=qI6q2Ew8bZo 

6. Вивчити лічилку і розповідати її, виконуючи відповідні рухи з шишкою: 

Один, два, три, чотири, п’ять,  

будем з шишкою ми грать/2 р. 

Між ручками катати. 

В праву ручку візьмемо 

і сильніше стиснемо. 

В ліву ручку візьмемо 

І сильніше стиснемо. 

Пальці швидше розтискаємо,  

На столі шишку катаємо. 

7. Рухлива гра «Корисна-шкідлива їжа» 

https://www.youtube.com/watch?v=C8kOxa-KhYo 

https://youtu.be/z9ZHpSOvEyo
https://www.youtube.com/watch?v=33QdSJoyx_U
https://www.youtube.com/watch?v=ujt0BqMH4Qo
https://www.youtube.com/watch?v=qI6q2Ew8bZo
https://www.youtube.com/watch?v=C8kOxa-KhYo


Робота з батьками:запропонувати батькам організувати вдома разом з дітьми 

цілюще чаювання і надіслати фотозвіт. 

25. 11.2022 Ранкова гімнастика  

https://youtu.be/z9ZHpSOvEyo 

Тема дня: «Чарівні шкатулки» 

Сюжетно-рольова діяльність 

1. Мультфільм «Фіксики. Музична шкатулка» 

https://www.youtube.com/watch?v=MmTF8IKtj64 

2. Розглядання карток із зображенням різних коробок, органайзерів, 

шкатулок. Обговорення їх вигляду та призначення. 

 
3. Руханка-танок «Фіксики, помогатор» 

https://www.youtube.com/watch?v=YXLIvhJdJVw 

4. Дихальна гімнастика 

https://www.youtube.com/watch?v=67nsp58w284 

5. Гра «Прибираємо в домі» 

6. Музичне заняття 

https://drive.google.com/file/d/1OF3BKxlmx2HxYiuSs0LeGYmZ2tr1bxKP/view?us

p=sharing 

7. Пропоную самостійно виготовити скриньку-скарбничку та оздобити на 

свій смак 

https://foras-beauty.ru/uk/technique/kak-ukrasit-shkatulku-iz-kartona-shkatulka-

materialy-izgotovlenie/ 

Робота з батьками: створити  музей цікавих предметів та зробити фотозвіт. 
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