
Групи 4-го року життя 

Дистанційна робота у вересні 

Період Тема тижня 

1.09-2.09 «Знайомство» 

5.09-9.09 «Кольоровий світ: жовтий, як сонечко» 

12.09-16.09 «Кольоровий світ: зелений навкруги» 

19.09-23.09 «Кольоровий світ: червоний яскравий» 

26.09-30.09 «Кольоровий світ: синя блакить». 

Тиждень пожежної безпеки 

 

Організовані види діяльності 

 

Понеділок Комунікативна діяльність 

Музична діяльність 

Вівторок Художньо-естетична діяльність 

Здоров’язберігальна, рухова діяльність 

Середа Художнє читання 

 

Четвер Сенсорно-пізнавальна діяльність 

Музична діяльність 

П’ятниця Предметно-ігрова діяльність 

Здоров’язберігальна, рухова діяльність 

 

Тиждень 1. «Кольоровий світ: жовтий, як сонечко» 

 Акценти тижня: сприймання, знаходження та розрізнення жовтого кольору серед інших, 

називання його; створення ситуацій емоційного відгуку на красу, яку привносить жовтий 

колір в оточення (предмети побуту, одяг, картини та ін.), проживання та підтримка 

емоційних станів радості, захвату, захоплення, ніжності, симпатії, довіри, задоволення, 

розчулення при зустрічі з яскравим жовтим, як сонечко, кольором. 

Дата Види діяльності 

01.09 Весела зарядка  https://www.youtube.com/watch?v=aUxx-paVcVg 

Анкетування  «Давайте познайомимось» 

Вітатися – це дуже  добре. 

https://www.youtube.com/watch?v=7v_7wW07Hpw 

Пісня «Що таке наш дитсадок» - вивчення пісні онлайн 

https://www.youtube.com/watch?v=7oncxD8rkEQ 

Консультація для батьків «Вікові норми мовного розвитку дітей 

дошкільного віку» 

02.09 Весела зарядка https://www.youtube.com/watch?v=aUxx-paVcVg 

Руханка «Ти щасливий» 

https://www.youtube.com/watch?v=lCyFLC7SKbg 

Консультація для батьків  «Симптоми кризи 3-річного віку» 

Поради батькам  

«Криза 3 років: про що треба знати батькам» 

05.09 Ранкова гімнастика "Подорож до лісу" 

https://www.youtube.com/watch?v=-KHgL_1JfOw 
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Музичне заняття №1 «Морська подорож з Крабіком» 

https://www.youtube.com/watch?v=EVy5V3BfKd4 

Читання вірша «Все, що жовте»  Ольга Табака 

https://vstart.com.ua/batkam/#junior 

Слухання пісні Л. Ямковий «Де ти ясне сонечко? 
https://www.youtube.com/watch?v=sjLJHn0MuXc 

Руханка «Ти щасливий». 
https://www.youtube.com/watch?v=lCyFLC7SKbg 

06.09 Ранкова гімнастика "Подорож до лісу" 

https://www.youtube.com/watch?v=-KHgL_1JfOw 

Вчимо кольори : жовтий 

https://www.youtube.com/watch?v=IpGOTu3SgDE 

Малювання «Сонечко усміхається» 

https://www.youtube.com/watch?v=id0xW4DqslE 

Фізкультурна руханка «Арам-зам-зам» 

https://www.youtube.com/watch?v=Ua0gTAl-TIg 

Консультація для батьків «Важливість фізкультури для дітей 

дошкільного віку» 

https://vseosvita.ua/library/konsultacii-dla-batkiv-ditej-doskilnogo-viku-

249149.html 

07.09 Ранкова гімнастика "Подорож до лісу" 

https://www.youtube.com/watch?v=-KHgL_1JfOw 

 Казка «Курчатко»  Корній Чуковський 

https://www.youtube.com/watch?v=tNXltIrOUT0 

Гра «Знайди жовтий колір серед предметів» 

Запропонуйте дитині (по черзі) множини предметів різних кольорів 

(кольорові олівці, запчастини конструктора, мозаїку, картки тощо) та 

попросіть вибрати все жовтого кольору. 

Рекомендації для батьків  

«Сенсорний розвиток — удома» 

08.09 Ранкова гімнастика "Подорож до лісу" 

https://www.youtube.com/watch?v=-KHgL_1JfOw 

Музичне заняття №2  

« Музичні звірята прийшли до маляток» 

https://drive.google.com/file/d/12mfQN-vywo5BmLWIVZanEd-

OCzbXLsPw/view?usp=sharing 

Гра з сенсорного розвитку «Метелики на галявині» 
https://www.youtube.com/watch?v=8jSHrRICXDk 

Консультація для батьків 

«Виховання з любов’ю» 

09.09 Ранкова гімнастика "Подорож до лісу" 

https://www.youtube.com/watch?v=-KHgL_1JfOw 

Ліплення «Курчатко» https://www.youtube.com/watch?v=iGIl7tSztXo 

Фізкультурна руханка «Арам-зам-зам» 

https://www.youtube.com/watch?v=Ua0gTAl-TIg 

Консультація для батьків: «Організація рухової активності дітей» 
https://vseosvita.ua/library/konsultacia-dla-batkiv-na-temu-organizacia-

ruhovoi-aktivnosti-ditej-175248.html 
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Тиждень 2. «Зелений навкруги» 

 Акценти тижня: сприймання, знаходження та розрізнення зеленого кольору серед 

інших, називання його. Милування предметами та об'єктами зеленого кольору, створення 

емоційного відгуку на красу, яку допомагає утворити зелений колір. Створення ситуацій 

радості відкриття, захвату, захоплення. Підтримка позитивного настрою, атмосфери 

довіри до оточуючого світу та задоволення від щоденних справ. 

  

Дата Види діяльності 

12.09 Ранкова зарядка для дітей з білочкою 

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

Розповідання казки «Зелена пісенька» 

https://vstart.com.ua/batkam/#junior  (тема Колір, текстові матеріали) 

Імітаційна гра «Ліс»  

Під легку спокійну музику розповідайте казку «Лісовий шум» 

(імпровізація: шумлять-колишуться дерева та кущі, прокидаються 

квіти, щебечуть пташки, налітає вітер, виходить зі схованки їжак, 

жабки кумкають та стрибають, коник-стрибунець шукає собі 

друзів...). Запропонуйте дітям відповідно до розповіді імітувати дії та 

звуки персонажів. Важливо створити позитивну атмосферу, 

«зануритися» у ситуацію. 

Руханка «Ти щасливий» 

https://www.youtube.com/watch?v=lCyFLC7SKbg 

Консультація «Батьківська єдність» 

13.09 Ранкова зарядка для дітей з білочкою 

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

Розгляньте картину «Жабка» (Карла Жерар) та розкажіть про жабку, 

акцентуючи увагу на кольорі, частинах тіла тваринки, що вона 

робить та що відбувається навколо неї. Супроводжуйте сказане 

показом на картині. Попросіть дітей показати частини тіла жабки, 

назвати її колір, а потім пострибати, поквакати, як жабка. 

.https://vstart.com.ua/batkam/#junior    (тема Колір, фото матеріали) 

Образотворча діяльність 

Зробіть травичку з кухонної губки та пофарбованих у зелений колір 

дерев'яних паличок діти вставляють зубочистки у губку виходить 

зелена травичка). 

Фізкультурна руханка 

.https://vstart.com.ua/batkam/#juniorhttps://www.youtube.com/watch?v=

Ua0gTAl-TIg 

14.09 Ранкова зарядка для дітей з білочкою 

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

Пограйте з дітьми у гру «Доторкнися до предмета зеленого кольору»  

Запропонуйте дитині знайти в кімнаті предмети зеленого кольору, 

доторкнутися до нього та назвати його. 

Читання «Казка про жабеня». 1 частина 

https://vstart.com.ua/batkam/#junior  (тема Колір, текстові матеріали) 

Руханка "Крокуй до укриття" 

https://www.youtube.com/watch?v=DxS_dV9T55U 

15.09 Ранкова зарядка для дітей з білочкою 

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

«Музичне заняття з Колобком» №3 

https://www.youtube.com/watch?v=0pSF5cwqL64 
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Запросіть  дітей до гри «Зелені жабки». Зелені жабки стрибають до 

зеленої травички. Хто зробить найбільше стрибків? Зі зручного 

матеріалу вікладіть на підлозі  дві доріжки різної довжини (коротку 

та довгу). Перевірте,по якій доріжці дитина швидше дострибає до 

кінця. Потім разом  зробіть висновок: яка доріжка довша ? коротша? 

Мультфільм ЮНІСЕФ  «Україна про мінну безпеку: повітряний 

змій»  

https://www.youtube.com/watch?v=0WRgt7cbP24 

16.09 Ранкова зарядка для дітей з білочкою 

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

Фізкультурна руханка «Хом’ячки» 

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

Рухова вправа «Зелений огірочок» https://vstart.com.ua/batkam/#junior 

(тема Колір, текстові матеріали) 

Ліплення «Гусениця на листочку» 

 https://www.youtube.com/watch?v=ED_kHMK-ma8 

Відео – ролик для батьків і дітей « Як позбутися від тривоги,страху 

та занепокоєння ?» 

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

 

Тиждень 3. «Кольоровий світ: червоний яскравий» 

 

 Акценти тижня: сприймання, знаходження та розрізнення червоного кольору серед 

жовтого, зеленого та інших кольорів, називання їх. Червоний-яскравий, одразу помітний 

серед інших. Створення ситуацій емоційного відгуку на червоний колір у побуті та 

повсякденному житті. Навчання зчитуванню позначок червоного кольору (знаки «увага», 

«будь обережним», «потрібна допомога»). Підтримка позитивного настрою, радості 

відкриття та захоплення у дітей. Збагачення активного словника дитини. 

  

Дата Види діяльності 

19.09 Ранкова гімнастика«Капітошка»  

https://youtu.be/98Jx2gU_sq8 
Читання «Казка про жабеня».2 частина 

https://vstart.com.ua/batkam/#junior (тема Колір, текстові матеріали) 

Музичне заняття  №4 «В пошуках Супер Кота» 

https://www.youtube.com/watch?v=x5yBaCxriyA 

Вірш «Світлофор» 

https://www.youtube.com/watch?v=2lL2wIZkVsM 

Консультація для батьків «Малюємо вдома з дітьми молодшого 

дошкільного віку» 

https://vseosvita.ua/library/konsultacia-dla-batkiv-maluemo-vdoma-z-

ditmi-molodsogo-doskilnogo-viku-316846.html 

20.09 Ранкова гімнастика«Капітошка»  

https://youtu.be/98Jx2gU_sq8 

Пальчикова гімнастика «Червона калина» 

Є в нас ягідка одна, (Пальчики зімкнені в кільце.) 

Дуже гарна та смачна, (Незначні повороти кистю руки.) 

Не ожина, не малина, (Легке струшування кистями рук.) 

А червоная калина. (Плескання в долоні.) 
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Малювання «Калина» 

https://www.youtube.com/watch?v=q5Z6fAEhCYQ 

Фізкультурна руханка «Арам-зам-зам» 

https://www.youtube.com/watch?v=Ua0gTAl-TIg 

21.09 Ранкова гімнастика«Капітошка»  

https://youtu.be/98Jx2gU_sq8 

Прослуховування пісні «Осінь наша золота» 

https://www.youtube.com/watch?v=XPhF1Y9ZR98 

Вчимо кольори «Червоний» 

https://www.youtube.com/watch?v=CMPCPcp37QM&ab_channel 

 Гра-імітація «Пограйся!» (діти повторюють слова та імітують рухи): 

Досить, дітки, пустувати - краще іграшки дістати: 

 М'ячик кидати й ловити і машинку повозити,  

Скласти гарну пірамідку, хатку спорудити швидко,  

Лялечку поколисати та укласти її спати.  

22.09 Ранкова гімнастика «Капітошка»  

https://youtu.be/98Jx2gU_sq8 

Музичне заняття №5 «Музична скринька» 

https://www.youtube.com/watch?v=lA6Pe1DLECw&t=496s 

Гра з сенсорного розвитку «Веселі кольори» 

https://vseosvita.ua/library/didakticna-gra-veseli-kolori-394618.html 

23.09 Ранкова гімнастика«Капітошка»  

https://youtu.be/98Jx2gU_sq8 

Фізкультхвилинка «СКІК ТА СКОК» 

https://www.youtube.com/watch?v=kNWwid8OAVM 

Розгляд ілюстрації «Яблучко» К.Бабок 

https://vstart.com.ua/batkam/t1m (тема Колір , розділ фотоматеріали) 

 Розгляньте з дітьми картину «Яблучко» (Катерина Бабок), опишіть її - 

хто персонажі, що вони роблять. Акцентуйте увагу дітей на кольорі 

яблучка, на його формі (кругле як м'ячик). Хай діти покажуть, де на 

картині намальоване червоне яблучко - вгорі чи внизу. 

Дидактична гра «Фрукти. Колір» 

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

 

Тиждень  4. «Кольоровий світ: Синя блакить»   

Акценти тижня: сприймання, знаходження та розрізнення синього кольору серед інших 

кольорів, називання їх. Привертання уваги дітей, як багато синього навкруги, яке красиве, 

кожного дня нове синє небо «синя блакить» та безкрайнє синє море. Створення ситуацій 

емоційного відгуку на синій колір у побуті та повсякденному житті. Підтримка активності 

дітей та позитивного настрою. Заохочення ініціативи в предметно-практичній діяльності. 

Збагачення словника дитини. 

Дата Види діяльності 

26.09 Ранкова гімнастика «Кумедні тваринки» 

https://youtu.be/Pvzp7-BDZ6M 

Вчимо віршик «Дощик» Н.Мазур 

https://youtu.be/3u7x1pUZ8Ik 

Пальчикова гра «Ми листочки» 

https://www.youtube.com/watch?v=npjmTX3C1YU  
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https://www.youtube.com/watch?v=kNWwid8OAVM
https://vstart.com.ua/batkam/t1m
https://www.youtube.com/watch?v=D_SaSAUECdc
https://youtu.be/Pvzp7-BDZ6M
https://youtu.be/3u7x1pUZ8Ik
https://www.youtube.com/watch?v=npjmTX3C1YU


Музичне заняття з Котигорошком»  № 6 

https://www.youtube.com/watch?v=CBB30lyCf4A 

Робота з батьками « Як навчити дитину радіти дрібницям» 

https://www.youtube.com/watch?v=ctx0gunBn8g 

27.09 Ранкова гімнастика «Кумедні тваринки» 

https://youtu.be/Pvzp7-BDZ6M 

Пальчикова гра «Дощик» https://youtu.be/3ydk-cMbXdY 

Малювання «Калюжка-озерце» Запросіть дітей намалювати сині 

озерця .Для цього запропонуйте малятам взяти пензель, умокнути 

його в синю фарбу (гуаш) та круговими рухами намалювати калюжі-

озерця. 

Фізкультурна руханка «Хом’ячки» 

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

Хто такий  пожежник? Вчимо професії. 

https://www.youtube.com/watch?v=HaB-P_BYgE4 
 

28.09 Ранкова гімнастика «Кумедні тваринки» 

https://youtu.be/Pvzp7-BDZ6M 

Читання «Казка про жабеня».3 частина 

https://vstart.com.ua/batkam/#junior (тема Колір, текстові матеріали) 

Перегляд м/ф «Казка про вогняну іскринку» 

https://www.youtube.com/watch?v=o3TweRXIthk  

Поради батькам «Попередження пожежі від пустощів та необережного 

поводження з вогнем» 

29.09 Ранкова гімнастика «Кумедні тваринки» 

https://youtu.be/Pvzp7-BDZ6M 

Пограйте у гру «Доторкнися до синього». Промовка: «Раз. Два.Три! 

Початок гри!» Дитина має знайти та доторкнутися до чогось синього 

кольору. Повторіть гру 2-3 рази. Навчіть дітей слідкувати за охайністю 

свого одягу. 

Музична тематична розвага з пожарної безпеки «Хатка Лисенятка». 

https://www.youtube.com/watch?v=GthKaQAvMCw&t=28s 

30.09 Ранкова гімнастика «Кумедні тваринки» 

https://youtu.be/Pvzp7-BDZ6M 

Дихальні вправи 

Запропонуйте дитині подмухати через соломинку на воду у ємності, 

щоб з'явилися хвилі: спочатку невеликі, потім більш високі, а потім - 

шторм». Стежте за навантаженням дихання дитини. 

День Рятівника. Пісня про службу рятувальника (слухання). 
https://www.youtube.com/watch?v=yjhMXz-q5OY  

Знайомство з Державним прапором 

Фізкультурна руханка «Хом’ячки» 

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

https://www.youtube.com/watch?v=ctx0gunBn8g
https://youtu.be/Pvzp7-BDZ6M
https://youtu.be/3ydk-cMbXdY
https://www.youtube.com/watch?v=3suQb7il4kM
https://www.youtube.com/watch?v=HaB-P_BYgE4
https://youtu.be/Pvzp7-BDZ6M
https://vstart.com.ua/batkam/#junior
https://www.youtube.com/watch?v=o3TweRXIthk
https://youtu.be/Pvzp7-BDZ6M
https://www.youtube.com/watch?v=GthKaQAvMCw&t=28s
https://youtu.be/Pvzp7-BDZ6M
https://www.youtube.com/watch?v=yjhMXz-q5OY
https://www.youtube.com/watch?v=3suQb7il4kM

