
Група № 6 «Капітшки» ( 6-й рік життя) 

Період Тема тижня 

31.10 – 04.11.2022 «Етикет – правила культурного спілкування» 

07.11 – 11.11.2022  «Дружба – це важливо» 

14.11 – 18.11.2022 «Перевіримо: краще діяти разом чи наодинці» 

21.11 – 25.11.2022 «Хочу-можу-треба» 

 

Розклад навчального навантаження за видами діяльності дитини  

 I тиждень II тиждень 

П
о
н

ед
іл

о
к

 1. Мовленнєва діяльність. 

Пізнавально-дослідницька діяльність. 

Художньо-естетична діяльність. 

Здоров’язберігальна , рухова діяльність. 

2. Музичне виховання. 

1. Мовленнєва діяльність. 

Пізнавально-дослідницька діяльність. 

Художньо-естетична діяльність. 

Здоров’язберігальна, рухова діяльність. 

2. Музичне виховання. 

 

В
ів

т
о
р

о
к

 

1. Пізнавально-дослідницька 

діяльність: 

Елементарні математичні уявлення; у 

світі предметів; у світі природи. 

Художньо-естетична діяльність. 

Пізнавально-дослідницька діяльність: 

досліди та експерименти. 

2. Фізичний розвиток. 

1. Пізнавально-дослідницька 

діяльність: 

Елементарні математичні уявлення; у 

світі предметів; у світі природи. 

Художньо-естетична діяльність. 

Пізнавально-дослідницька діяльність: 

досліди та експерименти. 

2. Фізичний розвиток. 

С
ер

ед
а

 

1. Мовленнєва діяльність. 

Художньо-естетична діяльність. 

Пізнавально-дослідницька діяльність: 

елементарні математичні уявлення: у 

світі предметів; у світі природи. 

Здоров’язберігальна. Рухова 

діяльність. 

2. Музичне виховання. 

1. Мовленнєва діяльність. 

Художньо-естетична діяльність. 

Пізнавально-дослідницька діяльність: 

елементарні математичні уявлення: у 

світі предметів; у світі природи. 

Здоров’язберігальна. Рухова 

діяльність. 

2. Музичне виховання. 

Ч
ет

в
ер

 

 

1. Пізнавально-дослідницька 

діяльність: 

Елементарні математичні уявлення; у 

світі предметів; у світі природи. 

Художньо-естетична діяльність. 

Пізнавально- дослідницька діяльність: 

досліди та експерименти. Мовленнєва. 

2. Фізичний розвиток. 

 

1. Особистісний розвиток: 

Соціально-ігрове проектування за 

спільним задумом дітей. 

 

2. Фізичний розвиток. 

П
’я

т
н

и
ц

я
 

1. Художньо-естетична діяльність 

Мовленнєва діяльність. Пізнавально-  

дослідницька діяльність: елементарні 

математичні уявлення; у світі 

предметів; у світі природи. 

Здоров’язберігальна, рухова 

діяльність: на вулиці. 

 

1. Особистісний розвиток: 

Соціально-ігрове проектування за 

спільним задумом дітей. 

 

 



І тиждень    

31.10 – 04.11.2022 

Тема: «Етикет – правила культурного спілкування» 

Цілі і завдання: продовжувати розвивати пізнавальний інтерес, бажання брати участь у 

дослідах; збагачувати уявлення про творчість художників; вчити дітей застосувати  ліній, 

плями, крапки у процесі створення образів; формувати діалогічні та монологічні 

уміння;збагачувати ігровий досвід дітей; формувати вміння планувати свої дії і триматися 

плану в процесі його реалізації. 

  

Дата Зміст роботи 

 Види діяльності з дітьми: 

щодня «Почнемо день з зарядки» 

https://youtu.be/APPqBIXZ9SU  

Фізхвилинка «Червона калина» 

https://youtu.be/Aj5TQtHFZIA  

 

Гімнастика для очей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пальчикова гімнастика «Павучок» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31.10.22 Полілог «Що сильніше – рука чи слово?» 

Обговорення спираючись на досвід дітей, чим більш боляче можна вдарити чи 

потішити, вирішити проблемну ситуацію. 

Розгляд картини А.Кай «Совина сім'я» 

Запитання: Що ти знаєш про сов? Яка з цих птахів подобається, чому? Який у них 

настрій? Характер? 

Перегляд пізнавального відео «Мультіпедія птахів. Глава І» 

https://youtu.be/YESyRqtjb3o  

Обговорення. Промовляти назви птахів, називати ознаки птахів за розміром, 

кольором пір’я, формою голови тощо. Уточнити знання про класифікацію птахів 

(зимувальники, перелітні, свійські, декоративні) 

Гра з пір’їнками.  

Запропонувати дитині розглянути різні пір’я. Пір’я мають різні особливості, з 

різних місць птаха (крило, хвіст, грудка). Описати пір’я, назвати їх особливості.  

 

https://youtu.be/APPqBIXZ9SU
https://youtu.be/Aj5TQtHFZIA
https://youtu.be/YESyRqtjb3o


 

Робота з батьками. Поради. «Спілкування  дітей  з  однолітками» 

https://docs.google.com/document/d/18uJ5QKJBbu7PQ4HbRyuTwEnKNbbDGweZ/edi

t  

01.11.22 Проблемна ситуація  

Запропонувати дитині уявити ситуацію «Муха по стелі повзе зверху до низу чи 

зліва направо?», Вуха корови ближче до очей чи до хвоста?», обговорення. 

Завдання 11 (промовляти парні слова, звернути увагу на звучання) 

Завдання 13  

Графічні вправи.  

Копіювання слів печатними літерами: РАК, МАК 

Малювання  «Фруктовий натюрморт»  (пуантилізм) 

https://youtu.be/uOkDNcgGeVc  

Слухання аудіо оповідання «Бобік в гостях у Барбоса» 

https://youtu.be/Ak1PG9wXmi4  

 Робота з батьками. Консультація : «Математика – це цікаво» 

02.11.22 «Подорож до крамниці» 

Разом з дитиною скласти список покупок, сходити до крамниці. Дати можливість 

дитині обрати групу товарів («Ідемо на пікнік», «Збираємося до школи» тощо) 

Дидактична гра «Їстівне – неїстівне» 

Дорослий називає предмет та кидає м’яч дитині. Якщо предмет їстівний, дитина 

ловить м’яч, якщо ні – не ловить. 

Дидактична гра «Впізнай по контуру». 

На картці зображено контур предмета, дитина повинна назвати предмет. 

 
Робота з батьками. Консультація: «Вчимо з дітьми правила дорожнього руху» 

https://docs.google.com/document/d/1KskW98c2fflUstborVc3BpZkBqjbkwf3/edit  

03.11.22 «Книга гарних манер» 

Запропонувати дитині разом з вами виготовити книгу гарних манер. Оформити 

обкладинку у будь який спосіб: вирізати назву з кольорового паперу, намалювати. 

Оформити сторінки книги на тематику: Гарні манери за столом, транспорті, 

магазині, театрі, лікарні; Порядок навколо. Картинки можна роздрукувати (за 

можливості) та наклеїти, можна намалювати. Склеїти сторінки, щоб вийшли 

книга.  

Аудіоказка «Попелюшка»  

https://youtu.be/lKaM4HeCssg 

Обговорення.  Які дії, елементи зовнішності персонажів казки не відповідають 

гарним манерам, їх не варто повторювати. Чому гарні манери повинні бути не 

лише ззовні, а й у свідомості та звичках людини? 

 
Робота з батьками. Перегляд пізнавального мультфільму. «Світлофор» 

https://youtu.be/2lL2wIZkVsM    

04.11.22 Вправа «Увага» 

Дорослий викладає геометричні фігури різні за формою та кольором у певній 

послідовності. Дитина повторює послідовність геометричних фігур. 

Об’ємна аплікація «Парасолька» 

Аплікація з кольорових кружечків та фольги. 

Дидактична гра «Він. Вона. Воно. Вони» 

Дорослий називає предмети, дитина визначає займенник. Яблуко – воно; машина – 

вона; птахи – вони. 

 
Робота з батьками. "Поради для підтримки дошкільнят, які сумують за домом" 

https://youtu.be/UKClwGB1Yrg 

 

https://docs.google.com/document/d/18uJ5QKJBbu7PQ4HbRyuTwEnKNbbDGweZ/edit
https://docs.google.com/document/d/18uJ5QKJBbu7PQ4HbRyuTwEnKNbbDGweZ/edit
https://youtu.be/uOkDNcgGeVc
https://youtu.be/Ak1PG9wXmi4
https://docs.google.com/document/d/1KskW98c2fflUstborVc3BpZkBqjbkwf3/edit
https://youtu.be/lKaM4HeCssg
https://youtu.be/2lL2wIZkVsM
https://youtu.be/UKClwGB1Yrg


ІІ тиждень    

Тема: «Дружба – це важливо» 

Цілі і завдання: уточнити уявлення дітей про сутність понять «дружба», «друг», 

«дружити» і значення дружних взаємних для людей; формувати діамонологічні 

вміння, зокрема вміння домовлятися, звертатися, пояснювати, доводити, робити 

висновки; розвивати художньо-естетичні сприймання літературних текстів у єдності з 

формою та змістом;продовжувати збагачувати досвід дітей щодо самостійного 

розв’язання проблемних ситуацій у процесі взаємодії як з дітьми, так і з дорослими.  

 

Дата Зміст роботи 

 Види діяльності з дітьми: 

щодня «Почнемо день з зарядки» 

https://youtu.be/APPqBIXZ9SU  

Фізхвилинка «Червона калина» 

https://youtu.be/Aj5TQtHFZIA  

Гімнастика для очей 

 

 

 

 

 

 

 

Пальчикова гімнастика 

 

 

 

 

 

 

 

 

07.11.22 

 

Обговорення, вислів «Дружба подвоює радість і зменшує сум» 

Як дитина розуміє цей вислів. Запропонувати розповісти про свого друга. 

Слухання аудіо казки «Урок дружби» М.Пляцковського 

https://youtu.be/3XRL6U43yJY  

Вправа «Діємо разом» 

Запропонувати дитині разом з вами викласти з лічильних паличок (трубочок, 

паличок з під морозива) дерево/квітку, докладаючи послідовно по одній паличці. 

Завдання 3  

Спостереження за тваринами (кішка або собака) 

Запитання: Що ти знаєш про тварину? Як вона виглядає? Яку користь приносить 

людям?  Як доглядати за твариною? 

 
Робота з батьками. Памятка «Вогонь дітям не іграшка» 

https://vseosvita.ua/library/pamatka-vogon-ditam-ne-igraska-220333.html  

08.11.22 

 

Словесна гра «Привітаємося дружно» 

Привітатися можна різними способами: словами, жестами, рухами. Запропонувати 

дитині обрати спосіб привітання та привітатися з дорослими або друзями. 

Вправа «Малюємо разом» 

Запропонувати дитині удвох з вами намалювати одним олівцем геометричну 

фігуру, цифру, букву за бажанням. 

https://youtu.be/APPqBIXZ9SU
https://youtu.be/Aj5TQtHFZIA
https://youtu.be/3XRL6U43yJY
https://vseosvita.ua/library/pamatka-vogon-ditam-ne-igraska-220333.html


В.Осєєва «Сині листочки» 

https://youtu.be/s1ElUlqgvGM  

Вивчаємо склад числа. 

https://youtu.be/rlperzokzZk  

Завдання 5  

 

Робота з батьками. Стаття. «Якщо не полишає тривога перед невідомістю» 

https://www.unicef.org/ukraine/stories/if-anxiety-of-the-unknown-does-not-leave 

 

09.11.22 

 

Бесіда. Запитайте у дитини, чи можна сказати, що у здорової людини всі органи 

дружать між собою? Я к у цьому переконатися? Чому для здоров’я важливо мати 

друзів?  Провести дослід. З зав’язаними очами пройти певну відстань; з’ясувати, 

хто це або що це.  

Завдання 6  

Зроби спортсмена з фольги та пластиліну  

Відео «Пожежа – лихо для всіх» 

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/153NpRKUswkt39tIG3hHzIek8gPvR32it  

 

Робота з батьками. Рекомендації. «Особисті кордони» 

https://vseosvita.ua/help/27 

 

10.11.22 

 

Вправа «Згрупуй взуття». 

Запропонуйте дитині згрупувати взуття (яке є вдома) за певними ознаками: 

зимове, літнє, дитяче, доросле, з чого зроблено.  

Познайомити дитину з незвичайним взуттям – пуантами. Перегляд відео, як 

одягають пуанти. 

https://youtu.be/ANP5dxN_1wk  

День допомоги батькам. 

Догляд за рослинами: полити кімнатні рослини, підпушити землю, витерти пил з 

рослин. 

Завдання № 8  

Перегляд мультфільма В.Сутєєва «Паличка-виручалочка»  

https://youtu.be/xA4jgF2C77M  

Чому Їжачок не чекав, поки попросять про допомогу, а починав діяти першим? У 

яких ситуаціях це допустимо?  

 
Робота з батьками. Залучення батьків до виготовлення атрибутів до сюжетно-

рольової гри «Ми-пожежники» 

11.11.22 

 

Полілог. Поміркуйте разом з дитиною над тим, коли річ стає подарунком. Адже 

лялька стає подарунком для дівчинки за певних умов. За яких? Що може бути 

подарунком? Які правила дарування вам відомі? Як правильно приймати 

подарунки?. Запропонуйте дитині спитати у бабусі або дідуся про найкращі 

подарунки, які їм дарували. 

 Вправа «Подарунок» 

Дорослий називає якусь тварину чи людину, дитина називає можливий подарунок. 

Наприклад: порося – купу жолудів, тато – телефон; зайченя – морква тощо 

 Завдання 9 

 Робота з батьками. Поради «Основи емоційної саморегуляції» 

https://vseosvita.ua/help/5 

 

 

 

https://youtu.be/s1ElUlqgvGM
https://youtu.be/rlperzokzZk
https://www.unicef.org/ukraine/stories/if-anxiety-of-the-unknown-does-not-leave
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/153NpRKUswkt39tIG3hHzIek8gPvR32it
https://vseosvita.ua/help/27
https://youtu.be/ANP5dxN_1wk
https://youtu.be/xA4jgF2C77M
https://vseosvita.ua/help/5


ІІІ тиждень 

14.11 – 18.11.22 

Тема: «Перевіримо: краще діяти разом чи наодинці» 

Цілі і завдання: продовжувати розвивати пізнавальний інтерес, бажання брати участь 

у дослідах; ознайомити із властивостями природних барвників та способами їх 

використання та малювання; формувати діалогічні та монологічні уміння; формувати 

вміння планувати свої дії та дотримуватися плану в процесі групової роботи. 

Дата Зміст роботи 

 Види діяльності з дітьми: 

щодня Ранкова гімнастика «Доброго ранку» 

https://youtu.be/ENbkigHpE4U  

Фізхвилинка «Черепаха аха аха» 

https://youtu.be/jHiytzJD0tE  

Гімнастика для очей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пальчика гімнастика "Сороконіжка" 

https://youtu.be/RT7WwloHUqA  

 

14.11.22 Вправа «Вежа» 

Складання вежі з кубиків, коли дитина та дорослий по черзі докладають по 

одному кубику. Завдання – не дати вежі впасти. Обговоріть з дитиною, як легше 

виконати завдання – разом з вами чи кожному окремо. Чому? 

Завдання 10  

Малювання «Удави в тропічних лісах» 

Малювання кавою, чаєм, буряком. 

Експериментування. 

Запропонуйте дитині приготувати розчин з природних барвників (куркума, буряк). 

Звернути увагу на зміну кольору води. 

 

Робота з батьками. Консультація «Правила безпечної поведінки з домашніми  

улюбленцями»  
https://docs.google.com/document/d/1slVd-KucBIsjZjBTVjW_jn-oEyZg7LNl/edit  

 

15.11.22 Вправа «Особливі слова» 

Поясніть дитині про існування особливих слів, якими називають зовсім різні 

предмети (нога – ніжка, спина – спинка, рука – ручка). Запропонуйте знайти в 

кімнаті назви цих слів. 

Вправа «Придумай позначку» 

Слова можна друкувати, малювати, показувати символічними знаками. 

Запропонувати дитині придумати знак, жест, позначку для слова «прогулянка», 

«гра», «заняття» і використовувати їх у спілкуванні. 

Аудіоказка Г.Сапгіра «Мій друг Парасолька» 

https://youtu.be/3BHbilC_lIc  

Запитання до дитини: Чи хотів би хто бути для свого друга парасолькою чи 

лійкою? Що у взаєминах слоненяти та порося не так? Чому їх не можна вважати 

https://youtu.be/ENbkigHpE4U
https://youtu.be/jHiytzJD0tE
https://youtu.be/RT7WwloHUqA
https://docs.google.com/document/d/1slVd-KucBIsjZjBTVjW_jn-oEyZg7LNl/edit
https://youtu.be/3BHbilC_lIc


дружніми? 

Завдання 13  

 

Робота з батьками. Поради  «Краще розуміння психології дитини» 

https://youtu.be/NGHb8FNvV64 

 

16.11.22 Патріотична руханка «Раз, два, три, чотире» 

https://youtu.be/0KSC3Y7WIqo  

Пісня «Славні козаки» 

https://youtu.be/tlnnELigAqw  

Дидактична гра «Що в мішечку?» 

Дорослий складає в непрозорий мішечок різні (знайомі дитині) іграшки і 

предмети. Малюк, не витягаючи з мішечка іграшку, впізнає її на дотик, називає. 

Потім дістає з мішечка і розповідає про цю іграшку.  

 

Робота з батьками. Консультація «Один вдома» 

https://docs.google.com/document/d/18RsZg_Ab-8CpLh9m_cYgLktARLwO1AHj/edit  

 

17.11.22 «Знімаємо кіно про нашу групу» 

Для назви фільму необхідно виліпити букви з пластиліну. Зробити фото букви, у 

подальшому це фото знадобиться для оформлення фільму. 

Зробити фото Дружба: діти-діти, діти-дорослий, діти-тварини, діти-батьки. 

Надіслати фото вихователям. 

Гра «Мікрофон» 

Запропонуйте дитині взяти інтерв’ю у тих хто живе поруч, друзів. Дитина сама 

придумує питання. Можна записати коротеньке відео. 

 

Робота з батьками. Памятка. «Виховання дитини в родині» 

https://www.ztkolegium.org.ua/pam%E2%80%99yatka-dlya-batkiv-shchodo-

vyxovannya-dytyny-v-rodyni/ 

 

18.11.22 Дидактична гра «Назви одним словом» 

Дорослий називає групу предметів і пропонує дитині назвати їх одним словом: 

стіл, шафа, ліжко, стілець, сервант – (меблі); 

заєць, лисиця, вовк, ведмідь,лев – (звірі); 

окунь, короп, лин, сом, щука – (риби); 

сорока, синиця, сова, зозуля, сойка – (птахи). 

 «Логічний ланцюжок» 

 -   Манну крупу зробили з пшениці, а олію… 

-   Пшениця росте у полі, а яблуня… 

-   Калина кущ, а яблуня… 

-   Суниці ягоди, а опеньки… 

-   У саду ростуть фруктові дерева, а в парку… 

-   Айстри ростуть на клумбі, а проліски… 

-   На дубі – жолуді, а на горобині… 

-   Картопля росте в землі, а помідор… 

-   Зима білого кольору, а весна… 

-   Осінь пахне грушами,а весна… 

 «Пісня про дружбу» 

https://youtu.be/PybTBQAlZDI . 

 

 

Робота з батьками. Консультація «Чинники готовності дитини 6-річного віку до 

школи»  

https://youtu.be/sB5SZdkJQRc 

https://youtu.be/NGHb8FNvV64
https://youtu.be/0KSC3Y7WIqo
https://youtu.be/tlnnELigAqw
https://docs.google.com/document/d/18RsZg_Ab-8CpLh9m_cYgLktARLwO1AHj/edit
https://www.ztkolegium.org.ua/pam%E2%80%99yatka-dlya-batkiv-shchodo-vyxovannya-dytyny-v-rodyni/
https://www.ztkolegium.org.ua/pam%E2%80%99yatka-dlya-batkiv-shchodo-vyxovannya-dytyny-v-rodyni/
https://youtu.be/PybTBQAlZDI
https://youtu.be/sB5SZdkJQRc


ІV тиждень 

21.11 – 25.11.22 

Тема: «Хочу-можу-треба» 

Цілі і завдання: допомогти дітям усвідомити в зіставленні значення понять «хочу», 

«можу», «треба»; продовжувати формувати вміння комуні кувати, триматися теми 

розмови, ставити запитання та відповідати на них по суті; продовжувати збагачувати 

досвід самостійного розв’язання дітьми проблемних ситуацій; вчити з’ясовувати, з 

чого зроблений предмет, визначати його властивості (форма, величина, колір, 

матеріал); удосконалювати навички класифікації предметів за певною ознакою; 

формувати ціннісне ставлення до різних видів і результату роботи. 

 

Дата Зміст роботи 

 Види діяльності з дітьми: 

щодня «Доброго ранку» 

https://youtu.be/ENbkigHpE4U  

Фізхвилинка «Черепаха аха аха» 

https://youtu.be/jHiytzJD0tE  

Гімнастика для очей  

 

 

 

 

 

 

 

 

Пальчикова гімнастика «Сороконіжка» 

https://youtu.be/RT7WwloHUqA  

 

21.11,22 Обговорення проблемної ситуації: дівчинка у зоопарку вимагала від своїх батьків, 

щоб ті купили їй лисицю: «Хочу, щоб у мене вдома жила лисичка». І сердилася, 

чому батьки не погоджуються. 

Запитання до дитини: Щоб ти сказав цій дівчинці? Чому диким тваринам краще 

жити у лісі? 

Запитання: Що відбувається на картині? Чому таку кулю називають повітряної? 

Куди подорожують діти на повітряній кулі? Якими, на твою думку, виглядають з 

висоти машини, високі будинки, люди? 

Завдання 1  

Завдання 2  

Е.Попова «Повітряна куля»  

Запитання для дитини: Що відбувається на картині? Що ти бачиш такого, що 

дозволяє тобі так думати?  Чому таку кулю називають повітряною?  Куди 

подорожують діти на повітряній кулі? Якими, на твою думку, виглядають з висоти 

машини, високі будинки, люди? 

 

Робота з батьками. «Діти, які часто хворіють» 

https://dila.ua/innovation/chasti_hvoroby_dytyny.html  

 

22.11.22 «Чарівна торбинка» 

Дорослий кладе у торбинку гумові, металеві, пластмасові, дерев’яні предмети. 

Дитина вгадує навпомацки з чого зроблений предмет, називає. 

https://youtu.be/ENbkigHpE4U
https://youtu.be/jHiytzJD0tE
https://youtu.be/RT7WwloHUqA
https://dila.ua/innovation/chasti_hvoroby_dytyny.html


Вправа «Опиши матеріал». 

Дитина описує матеріал за допомогою  прикметників і дієслів. Приклад: скло – 

прозоре, крихке, холодне, тверде; метал – твердий, холодний,  міцний; папір – 

гнучкий, мнеться,рветься, непрозорий. 

«Геометричний калейдоскоп» 

Скласти або намалювати візерунок з геометричних фігур. 

Підготовка руки до письма. Завдання 3  

 
Робота з батьками. Поради «Харчування дошкільнят»  

https://docs.google.com/document/d/1NeNfq8k4r-H4Lo6sBgErM6VGi50x67zc/edit  

23.11.22  «Дітям про спорт» 

https://youtu.be/6a26F7lznMQ  

Запитання до дитини: Які види спорту ти запам’ятав? Який вид спорту тобі більш 

сподобався? Яким видом спорту хотів би займатися? Чому? Для чого люди 

займаються спортом? 

Завдання 5  

Руханка 

 https://youtu.be/0KSC3Y7WIqo  

 

Робота з батьками. Консультація. «Небезпеки перевантаження дитини» 

https://docs.google.com/document/d/1AC3dogympCFnKopk8vN-

TMOv7GBNpWLx/edit    

 

24.11.22 Вправа «У кожного свої справи» 

Попросіть дитину назвати, які обов’язки має кожен член родини? 

Які зі справ можна виконувати, а які – ні? 

Які справи важливі для всіх? 

Вправа «Попелюшка» (розвиток дрібної моторики рук) 

Запропонувати дитині розібрати змішані квасолю і горох у дві чашки (або інші дві 

крупи). 

Гра «Вгадай за звучанням» 

Попередньо дати дитині послухати, як звучать кухонні предмети в умовах різних 

дій з ними (покласти, постукати тощо) 

Завдання 6, 7  

 

Робота з батьками. Інформація «Корисні контакти для отримання (юридичної, 

медичної, гуманітарної, фінансової та психологічної) допомоги під час війни» 

https://www.unicef.org/ukraine/documents/korysni-kontakty 

 

25.11.22 І.Сколоздри «Ненаписана казка» 

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1ds3egBLTkA7HTM6MFI3nFqU1nyY4on6L  

Запитання: Що тут відбувається? Що ти можеш сказати про персонажів твору?  

Підведіть дітей до висновку, що мрії не мають меж. 

«Пташка» 

https://youtu.be/aEVnUpjYHaQ  

Завдання 8 (стр.24, книга дошкільника) 

 Робота з батьками. Спілкування у мессенджері 

 

https://docs.google.com/document/d/1NeNfq8k4r-H4Lo6sBgErM6VGi50x67zc/edit
https://youtu.be/6a26F7lznMQ
https://youtu.be/0KSC3Y7WIqo
https://docs.google.com/document/d/1AC3dogympCFnKopk8vN-TMOv7GBNpWLx/edit
https://docs.google.com/document/d/1AC3dogympCFnKopk8vN-TMOv7GBNpWLx/edit
https://www.unicef.org/ukraine/documents/korysni-kontakty
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1ds3egBLTkA7HTM6MFI3nFqU1nyY4on6L
https://youtu.be/aEVnUpjYHaQ

