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

Період Тема тижня 

03.10– 07.10.22 «Порядок – значить діє закон послідовності» 

10.10– 14.10.22 «Правила для порядку в житті» 

17.10– 21.10.22 «Правила для порядку в житті 

24.10– 28.10.22 «Етикет – правила культурного спілкування» 

 

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 

Тема: «Порядок – значить діє закон послідовності» 

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

дослідах; формувати вміння узагальнювати інформацію і робити висновки; закріпити 

навички самостійного встановлення й регулювання порядку в себе та інших одязі, 

особистих речах; збагачувати ігровий досвід та досвід застосування різних способів 

організації спільної гри. 
 

Дата Зміст роботи 

03.10.22 

Понеділок 

1.Ранкова гімнастика «Хокі-покі» https://youtu.be/kTDq1HgzSmM 

2.Запропонуйте дитині експериментувати із складанням одягу: як краще 

скласти. Як зручніше розташувати у шафі? Як швидко знайти речі? (своїми 

лай-факами можна поділитися у спільній групі Телеграм). 

3.Перегляд відео-знайомство з картиною К. Трутовського «Одягають вінок» 

https://youtu.be/442oPWQn_4I  

4.Експериментування зі шматочками тканини. 

Дайте змогу дитині провести обстеження різних видів тканин на дотик. 

Домагайтеся, щоб дитина називала види натуральних тканин (бавовна, хутро, 

шкіра, шовк тощо) 

5.Завдання 14  

6.Завдання 16  

7. «Як допомагати дітям у замкненому просторі» 

http://www.barabooka.com.ua/yak-dopomagati-dityam-u-zamknenomu-prostori/ 

  

04.10.22 

Вівторок 

1. Ранкова гімнастика «Хокі-покі» https://youtu.be/kTDq1HgzSmM 

2.Слухання пісні «Диво осінь» - муз Анна Олєйнікова, сл Лариса Ратич 

https://youtu.be/OWlBZhH-RfE  

Запропонуйте дитині описати осінь. Чи подобається дитині осінь? Що саме 

подобається або навпаки ні? 

3. «Склади орнамент».  

Разом з дитиною зібрати листочки з будь якого дерева. Використовуйте їх в 

якості шаблонів, і, обводячи їх, скласти орнамент на аркуші певної форми. 

Чекаємо на ваші фантастичні роботи. 

4..Мовленнєва гра «Склади речення». 

За зразком дорослого: «Я купую банан», «Пес хоче пити». На початку можна 

показувати картинки для складання речення. 

5.Влаштувати слухання загадок про «Осінь». 

6.Рекомендації для батьків. Безкоштовні ресурси для дітей. Як цікаво та 

корисно зайняти дитину? 

https://www.youtube.com/watch?v=-uam96FDnZA 

 

05.10.22 

Середа 

1. Ранкова гімнастика «Хокі-покі» https://youtu.be/kTDq1HgzSmM 

2.Гра «Що до чого»  

Дорослий називає гру, дитина збирає ігрові атрибути до цієї гри (лото, доміно, 

пазли, конструктор тощо. Коли всі предмети зібрано, запропонувати знайти 

найбільший та найменший елемент (конструктор), викладання по порядку 

(доміно). 

3. Завдання 19 

4.Завдання «Незвичайний посуд»  

Розглянути керамічний посуд. Запитання: Що можна сказати про посуд?  Для 

чого він призначений? З якого матеріалу виготовлений? Запропонуйте зліпити 

https://youtu.be/kTDq1HgzSmM
https://youtu.be/442oPWQn_4I
http://www.barabooka.com.ua/yak-dopomagati-dityam-u-zamknenomu-prostori/
http://www.barabooka.com.ua/yak-dopomagati-dityam-u-zamknenomu-prostori/
https://youtu.be/kTDq1HgzSmM
https://youtu.be/OWlBZhH-RfE
https://www.youtube.com/watch?v=-uam96FDnZA
https://youtu.be/kTDq1HgzSmM


чашку та оздобити її орнаментом. 

5. Коректурна таблиця «Інструменти» і обладнання». 

Дорослий показує предмет, дитина називає предмет, як використовується. 

Запитання на орієнтування у просторі: що знаходиться ліворуч від…, нижче 

за…, посередині) 

6.Завдання 20 

7.Консультація для батьків «Роль сімейних традицій у вихованні дитини» 

https://docs.google.com/document/d/1sncbcZfv5ymXoWali7-

X43QRgXquc_xR/edit  

  

06.10.22 

Четвер 

1. Ранкова гімнастика «Хокі-покі» https://youtu.be/kTDq1HgzSmM 

2. Знайомство з Італією. Розгляд з дітьми фото із зображенням міст Італії, яка 

рослинність. 

3. Зробіть разом аплікацію або малюнок прапорця Італії. 

4.Послухати італійські пісні. 

https://youtu.be/YvAwmF8Y7Ok  

5. Підготувати рецепт піці, яку необхідно приготувати наступного дня. 

6. Поради для батьків «Посильні справи, у яких вам може допомогти дитина» 

https://docs.google.com/document/d/1MOKpdlnb0IDxfw_iTMLmROBwwqMXSe

HN/edit  

  

07.10.22 

П’ятниця  

 

1. Ранкова гімнастика «Хокі-покі» https://youtu.be/kTDq1HgzSmM 

2.День італійської кухні.  

Творче завдання. Приготувати разом з дитиною піцу. Чекаємо на ваші 

шедеври! Не забудьте про правила сервірування столу. 

3. Запропонувати дитині вивчити декілька слів  італійською. 

4.Хвилинка допомоги. Сервіровка столу до обіду. 

 

 

ІІ тиждень.  

Тема: «Правила для порядку в житті» 

Цілі і завдання: допомогти дітям сформулювати правила спілкування з іншими 

дітьми; закріпити знання дітей про правила використання матеріалів та інструментів 

художньої діяльності; вправляти дітей у дотриманні правил у процесі рухливих ігор; 

формувати уміння дітей  фіксувати хід і результати дослідів і робити висновки 

 

Дата Зміст роботи 

10.10.22 

Понеділок 

1. Ранкова гімнастика «Хокі-покі» https://youtu.be/kTDq1HgzSmM 

2. Вправа «Повтори» 

Дорослий показує будь яку вправу. Дитина має точно відтворити її. 

3.Організувати розмову про правила. Правила стосуються всіх, їх 

необхідно виконувати. 

4.Запропонувати скласти загадку про тварин. Дитина обирає картинку з 

зображенням будь якої тварини та придумує загадку. 

5. Слухання казки М,Пляцковського «Чи глибока річка?» 

https://youtu.be/JPj0qP7zh54  

(попередньо попросіть дитину під час слухання визначити, які з правил 

порушили герої казки). 

6. Завдання 1 

7.Завдання 4 

8.Малювання «Осіннє дерево» 

9. «Розкажи мені». Безкоштовна інтернет-платформа для психологічних 

https://docs.google.com/document/d/1sncbcZfv5ymXoWali7-X43QRgXquc_xR/edit
https://docs.google.com/document/d/1sncbcZfv5ymXoWali7-X43QRgXquc_xR/edit
https://youtu.be/kTDq1HgzSmM
https://youtu.be/YvAwmF8Y7Ok%205
https://youtu.be/YvAwmF8Y7Ok%205
https://docs.google.com/document/d/1MOKpdlnb0IDxfw_iTMLmROBwwqMXSeHN/edit
https://docs.google.com/document/d/1MOKpdlnb0IDxfw_iTMLmROBwwqMXSeHN/edit
https://youtu.be/kTDq1HgzSmM
https://youtu.be/kTDq1HgzSmM
https://youtu.be/JPj0qP7zh54


консультацій. https://tellme.com.ua/ 

  

11.10.22 

Вівторок 

1. Ранкова гімнастика «Хокі-покі» https://youtu.be/kTDq1HgzSmM 

2.Бесіда «Правила у школі». 

Які правила у школі? Чого можна робити, чого ні? Чому важливі правила у 

школі?  

3.Вправа «Йдемо до школи». Дитина називає предмети, які потрібні 

школяру. Мовленнєва вправа «що для чого»: «Олівець – щоб…., ластик – 

для того щоб…» 

4.Вправа «Вимірювання». 

(поміряти  довжину предметів за допомогою палички з під морозива, 

шпажками тощо) 

5. Вправа продовж речення: «Раніше я був…, а тепер я…..», «Раніше я вмів 

тільки…а, тепер….» 

6.Завдання 6 

7.Завдання 7 

8.Поради для батьків «Які «тихі» ігри можна запропонувати дитині?» 

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1_DStVzgrQIFWNn6l8dVR9Tu7Eth

QX080  

 

12.10.22 

Середа 

1. Ранкова гімнастика «Хокі-покі» https://youtu.be/kTDq1HgzSmM 

2.Слухання вірша «Правила для здоров’я» Надії Красоткіної 

Будь розумниця, дитинко, 

І здоров’я бережи, 

У кишені май хустинку 

Й слів поганих не кажи. 

Руки з милом мий щоденно 

Після гри і до їди. 

Та життя сприймай натхненно, 

Будь здоровою завжди. 

(після прослуховування, дитина називає правила, про які йшлося у вірші) 

3.Обговорення висловів «Весела думка – це половина здоров’я», «Без 

здоровся нема щастя». 

4.Завдання 8   

5.Перегляд мультфільму «Про здоров’я» 

https://youtu.be/8GjEDdYETq4  

6. На прогулянці запропонувати дитині створити осінній пейзаж чи осінній 

орнамент за допомогою різного листя. Рамку для картини дитина може 

зробити з паличок, яку викладає на землі. Створений пейзаж 

сфотографувати та поділитися шедевром з друзями. 

7.Паради для батьків «Як виховати добрі звички».  

https://youtu.be/3kKpB_44DAQ 
 

13.10.22 

Четвер 

1. Ранкова гімнастика «Хокі-покі» https://youtu.be/kTDq1HgzSmM 

2. Проблемна ситуація «Що робити якщо немає». 

Обговорення з дитиною, як привести у порядок волосся, якщо немає 

гребінця; як почистити зуби, якщо немає зубної щітки. 

3. Завдання 9 

4.Виготовлення листівки до Дня захисників України 

5.Рольова гра «Помічники». 

Запропонувати приготувати канапки та пригостити ними рідних. 

6. Слухання аудіо казки «Мийдодір» 

https://tellme.com.ua/
https://youtu.be/kTDq1HgzSmM
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1_DStVzgrQIFWNn6l8dVR9Tu7EthQX080
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1_DStVzgrQIFWNn6l8dVR9Tu7EthQX080
https://youtu.be/kTDq1HgzSmM
https://youtu.be/8GjEDdYETq4
https://www.youtube.com/watch?v=3kKpB_44DAQ&t=0s
https://youtu.be/kTDq1HgzSmM


7. Поради для батьків «Ігри на кухне» 

https://docs.google.com/document/d/18ESghYFxlrbVtO7IkFKgiCfZ7vP7ndnT/

edit  

 

14.10.22 

П’ятниця  

 

1.Ранкова гімнастика «Хокі-покі» https://youtu.be/kTDq1HgzSmM 

2.Вправа «Увага» 

Дитина рухається під музику. Вимкнути музику, дитина показує цифру чи 

букву, яку називає дорослий. 

3.Розгляд репродукції картини Ю.Мацика «Людина-оркестр» 

Що тут відбувається? Що ти бачиш незвичайного? Що можна сказати про 

цю людину? Які інструменти ти впізнаєш? На яких інструментах ти хотів 

би заграти? 

4.Завдання 11 

5.Завдання 13  

6.Робота з батьками. Зняти відео з будь яким музичним інструментом 

(ложки, відро, пластикові пляшки з наповнювачем, паперові втулки, 

кришка каструлі тощо).  

https://youtu.be/36NK-lEfjuY  

. 

 

ІІІ тиждень.  

Тема: «Правила для порядку в житті 

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

у дослідах; формувати вміння узагальнювати інформацію і робити висновки стосовно 

смаків, які стосуються не лише харчування; спонукати дітей замислитися над своїми 

смаковими перевагами та вміти відстоювати їх; допомогти усвідомити важливість 

дотримання певного порядку в проведенні дослідів та формуванні висновків. 

 

Дата Зміст роботи 

17.10.22 

Понеділок 

1.Ранкова гімнастика «Бджілка Ляля» https://youtu.be/SfKOo53Bw_k 

2.Вправа «Хто що їсть?» 

3.Знайти істоту та їжу, яку вона вживає. Звернути увагу, що один і той 

самий продукт їдять кілька істот. 

4. Дидактична гра «Вгадай на смак» 

Запропонувати дитині вгадати на смак продукт з заплющеними очами. 

5.Дослід з листом капусти. У склянках розчинити харчовий барвник двох 

кольорів. Поставити у кожну склянку листочок  капусти. Спостерігати, що 

буде відбуватися через певний час. 

6. Слухання вірша «Робін Бобін» 

https://youtu.be/Bc8pB8ytyek  

7.Консультація  для батьків «Розвиток дитини. Навчання дітей вдома»  

https://youtu.be/-bu9PSFAvoo  

 

18.10.22 

Вівторок 

1.Ранкова гімнастика «Бджілка Ляля» https://youtu.be/SfKOo53Bw_k 

2.Повторити правила безпеки вдома і на вулиці. 

3.Вправа «Небезпека вдома». 

Запропонувати позначити вдома наліпками, стикерами або кольоровим 

червоним скотчем небезпечні місця. Дитина пояснює, чому це місце 

небезпечне. 

4.Відеоперегляд «Безпека вдома» 

https://youtu.be/2jsPPSCLc7U  

https://docs.google.com/document/d/18ESghYFxlrbVtO7IkFKgiCfZ7vP7ndnT/edit
https://docs.google.com/document/d/18ESghYFxlrbVtO7IkFKgiCfZ7vP7ndnT/edit
https://youtu.be/kTDq1HgzSmM
https://youtu.be/36NK-lEfjuY
https://youtu.be/SfKOo53Bw_k
https://youtu.be/Bc8pB8ytyek
https://www.youtube.com/hashtag/%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F
https://www.youtube.com/hashtag/%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BA
https://youtu.be/-bu9PSFAvoo
https://youtu.be/SfKOo53Bw_k
https://youtu.be/2jsPPSCLc7U


5.Пальчикова гра «Повторюємо дні тижня» 

6.Ліплення «Мухомор» 

https://youtu.be/eE5bu1GkUyc  

7.Поради для батьків «Харчування дошкільника» 

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

H4Lo6sBgErM6VGi50x67zc/edit  

 

19.10.22 

Середа 

1. Ранкова гімнастика «Бджілка Ляля» https://youtu.be/SfKOo53Bw_k 

2.Запропонувати поміркувати над тим, звідки з’явилися ігри, хто їх 

створює. Яка твоя улюблена гра?  

3.Вивчення лічилки 

Під дубочком - їжачок, 

На дубочку - павучок. 

Біля заростів лози - 

Козенятко й дві кози. 

Поспішають до ріки 

Два горласті гусаки. 

А ще п'ять качок під в'язом... 

Полічи-но всіх їх разом. 

4.Завдання 17 

5.Завдання 18  

6.Що таке осінь? Пізнавальне відео. 

https://youtu.be/5N05_9GKKkE  

7.Ігри для зняття стресу у дітей.  https://dytyna.blog/igry-dlya-znyattyastresu-

u-ditej/ 

 

20.10.22 

Четвер 

1.Ранкова гімнастика «Бджілка Ляля» https://youtu.be/SfKOo53Bw_k 

2.Запропонувати дитині написати слово ПОХІД. 

Дорослий пише слово, дитина копіює. 

3.Бесіда: Що необхідно для походу?  За що ти будеш відповідати у поході? 

4.Дидактична гар «Збери рюкзак для походу» 

5.Малювання маршруту прогулянки: йдемо у парк. 

Завдання: знайти саме високе дерево та обійняти його; знайти квіти та 

назвати їх; знайти друзів та пограти з ними у веселу гру. 

6.Консультація для батьків «Готовність дитини до школи» 

https://docs.google.com/document/d/1OvOT7VsNOHoAXBSQXLwTTKaxVk1

63tdd/edit  

  

21.10.22 

П’ятниця  

 

1. Ранкова гімнастика «Бджілка Ляля» https://youtu.be/SfKOo53Bw_k 

2.Вивчення вірша «Про підступного Люка» 

3. Спостереження за деревами.  

Як називається дерево? Назви частини дерева (стовбур, галка, листя). Що 

покриває стовбур?  Яка кора на дотик? Знайди схожі дерева. 

4.Об’ємна аплікація «Осіннє дерево» 

5. Мультики, книги, казки, що допоможуть відволікти дітей під час 

перебування в укритті https://dytyna.blog/multyky-knygy-kazky-

shhodopomozhut-vidvolikty-ditej-pid-chas-perebuvannya-v-ukrytti/ 

7. Спілкування з батьками у месенджері. 

 

 

 

 

https://youtu.be/eE5bu1GkUyc
https://docs.google.com/document/d/1NeNfq8k4r-H4Lo6sBgErM6VGi50x67zc/edit
https://docs.google.com/document/d/1NeNfq8k4r-H4Lo6sBgErM6VGi50x67zc/edit
https://youtu.be/SfKOo53Bw_k
https://youtu.be/5N05_9GKKkE
https://dytyna.blog/igry-dlya-znyattyastresu-u-ditej/
https://dytyna.blog/igry-dlya-znyattyastresu-u-ditej/
https://youtu.be/SfKOo53Bw_k
https://docs.google.com/document/d/1OvOT7VsNOHoAXBSQXLwTTKaxVk163tdd/edit
https://docs.google.com/document/d/1OvOT7VsNOHoAXBSQXLwTTKaxVk163tdd/edit
https://youtu.be/SfKOo53Bw_k


ІV тиждень 

Тема: «Етикет – правила культурного спілкування» 

Цілі і завдання: сформувати у дітей уявлення про сутність поняття «етикет», його 

значення для людської комунікації; вправляти дітей у вживанні мовленнєвих форм 

етикету в різних мовленнєвих ситуаціях; формувати позитивне ставлення до різних форм 

комунікації зі світом людей і природним світом; продовжувати збагачувати досвід 

конструктивної взаємодії дітей і дорослих. 

 

Дата Зміст роботи 

24.10.22 

Понеділок 

1. Ранкова гімнастика «Бджілка Ляля» https://youtu.be/SfKOo53Bw_k 

2.Вправа «Будь ласка». 

Дорослий пропонує виконувати різні рухи(присісти, дістати рукою до вуха, 

підняти ніжку тощо), але лише тоді, коли почують «будь ласка» . Потім 

дорослий міняється з дитиною місцями, дитина придумує завдання. 

3.Бесіда «Етикет».  

Уточнити, що етикет – це правила культурного спілкування й поводження 

у різних ситуаціях. 

4.Прочитайте казку М,Пляцковського «Гей, ти!» 

Запитання: Чому ніхто не хотів спілкуватися з папугою? Що з ним було не 

так?  

Уточніть, ці правила важливі для всіх чи тільки для героїв казки. 

https://tales.org.ua/hej-ty/  

5. Завдання 1 

6. Розгляд картини Дональда Золана «Дівчинка з каченятами» (стр.68, 

книга дошкільника) 

7.Аплікація «Качечка» із кольорових ниток. 

8.Поради для батьків «Погана поведінка» 

https://numo.mon.gov.ua/pogana-povedinka?icon-9&color-yellow  

 

25.10.22 

Вівторок 

1. Ранкова гімнастика «Бджілка Ляля» https://youtu.be/SfKOo53Bw_k 

2.Гра «Допоможи зайчику»  (цифровий лабіринт) 

Дитина називає цифру  по черзі, зайчик їде до моркви. 

3.Гра «Долоньки» 

Підготувати долоньки з написаними цифрами у межах 5. (обвести долоньку 

дитини та вирізати). 

Розкласти на підлозі. Під музика дитина рухається, за сигналом взяти дві 

долоньки, порахувати суму. 

4.Гра «Доторкнися» 

Дитина вільно рухається по кімнаті. Дорослий промовляє слова «Будь 

ласка, доторкнися до…» називає предмет. 

5.Завдання 3  

6. Завдання 4 

7. Онлайн платформа для розвитку дітей (інтерактивні вправи, цікаві 

завдання   https://learning.ua/#google_vignette. 

  

26.10.22 

Середа 

1. Ранкова гімнастика «Бджілка Ляля» https://youtu.be/SfKOo53Bw_k 

2.Дослід. Попросіть дитину висловити фразу «Допоможіть мені, будь 

ласка» по-різному: тільки словами, тільки жестами, словами і жестами. 

Висновок: одним з головних правил збереження здоров’я є гарний настрій і 

доброзичливість. 

3.Розглянути ілюстрацію, визначити фантастичні істоти  

4.Завдання 5 

https://youtu.be/SfKOo53Bw_k
https://tales.org.ua/hej-ty/
https://numo.mon.gov.ua/pogana-povedinka?icon-9&color-yellow
https://youtu.be/SfKOo53Bw_k
https://learning.ua/#google_vignette
https://youtu.be/SfKOo53Bw_k


5.Перегляд мультфільму «Микита Кожум’яка»  

https://www.youtube.com/watch?v=iUIblK2zN8Q&ab_channel=FILM.UAGrou

p  

6.Запропонувати дитині намалювати свого дракона. 

7. Корисне посилання для батьків «Наші улюблені книжки» 

https://numo.mon.gov.ua/nashi-ulyubleni-knizhki?icon-6&color-red  
 

27.10.22 

Четвер 

1. Ранкова гімнастика «Бджілка Ляля» https://youtu.be/SfKOo53Bw_k 

2.Прочитати українську казку «Лисиця і журавель» 

Запитання:  Що дає право думати, що герої розмовляють чемно, ввічливо? 

Чи чемно поводяться господиня та гість?  Як має поводити себе господар, 

який запросив га гостини, чому?  

3.Вправа «Сервіруємо стіл». 

4.Запропонувати дитині допомогти дорослому у сервіруванні столу. 

Надати можливість дитині самостійно підготувати стіл до обіду. 

5.Завдання 8 

6. Консультація для батьків від Дуки М. О. «Маленькі чарівники або 

організовуємо досліди вдома». 

https://youtu.be/GITmwXRC0CU  

 

28.10.22 

П’ятниця  

 

1. Ранкова гімнастика «Бджілка Ляля» https://youtu.be/SfKOo53Bw_k 

2.Розігрування ситуації «Театральний етикет» 

Хтось з глядачів поводиться нечемно (гучно розгортає обгортку з цукерки 

під час вистави. Попросіть дитину показати мімікою,жестами, словами, 

щоб порушник зрозумів, що так неможна робити. 

3.Розгляд картини Д.Золана «Дружба» 

Запитання: Що відбувається? Що ти можеш сказати про цього хлопчика? 

Як він спілкується з кішкою? Дати уявлення дітям, що ввічлива людина не 

буде демонструвати настирливість по відношенню до іншої, відволікати від 

справ, враховувати інтереси іншої людини. 

4.Завдання 10 

5.Слухання аудіооповідання В.Осєєвої «Чарівне слово» 

https://youtu.be/eNtAEUX_Mo4  

6.Малювання «Равлик на гілочці» 

https://youtu.be/GQfV9fni5sc  

7. Спілкування з батьками у месенджері. 

 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=iUIblK2zN8Q&ab_channel=FILM.UAGroup
https://www.youtube.com/watch?v=iUIblK2zN8Q&ab_channel=FILM.UAGroup
https://numo.mon.gov.ua/nashi-ulyubleni-knizhki?icon-6&color-red
https://youtu.be/SfKOo53Bw_k
https://youtu.be/GITmwXRC0CU
https://youtu.be/SfKOo53Bw_k
https://youtu.be/eNtAEUX_Mo4
https://youtu.be/GQfV9fni5sc

