
Групи 2, 3 року життя 

Дистанційна робота у листопаді 

 

Період Тема тижня 

  

31.10- 04.11 « Були собі маленьке кошеня та цуценя». 

07.11- 11.11 «Ми  їдемо, їдемо , їдемо в далекі краї» 

14.11– 18.11 

21.11- 30.11 

 «У нашому саду листопад» 

«Лісові друзі_ ведмедик Топтунчик, зайченя Лапанчик»» 

 

 

Тиждень 1 Тема : «Були собі маленьке кошеня та цуценя». 

Цілі та  завдання: формувати у дітей уявлення про представників тваринного світу( кішка, 

собака). 

Дата Зміст роботи 

 Види діяльності з дітьми: 

щодня «Плескай» 

https://youtu.be/zrJ6iZAD5KQ?list=PLR61TZL5WZ_-

TI6JhnyEdBc9PAMxGOQZl 

Культурно-гігієнічні навики:  
Вчити правильно тримати ложку під час приймання їжі. 

 

 
 

 

 
 

 Гімнастика для очей 

https://youtu.be/iXK1ltGfooE 

 

 Як у нашого котейка 

Шубка дуже м’якенька. 

А вуса в кота 

Довгі, гарні- красота! 

Оченята сміливі,  

Зубки гострі, білі. 

https://youtu.be/zrJ6iZAD5KQ?list=PLR61TZL5WZ_-TI6JhnyEdBc9PAMxGOQZl
https://youtu.be/zrJ6iZAD5KQ?list=PLR61TZL5WZ_-TI6JhnyEdBc9PAMxGOQZl
https://youtu.be/iXK1ltGfooE


 

 
 

Дата Види діяльності 

31.11.2022 Культурно-гігієнічні навички: «ЩО РОБИТИ, АБИ ДИТИНА НЕ 

СМОКТАЛА ПАЛЕЦЬ: 5 ЕФЕКТИВНИХ ПОРАД БАТЬКАМ» 

https://www.4mamas-club.com/porady/shho-robiti-abi-ditina-ne-smoktala-

palec-5-efektivnix-porad-batkam/  

Музична діяльність  «Осінні човники».  

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

Ознайомлення з довкіллям:  

Розглядання ілюстрації «Кішка і кошеня»» 

 
Навчати  дітей відповідати на запитання за змістом ілюстрації, 

поповнити словник дітей словами сидить, лежить, грається, учити 

показувати та називати частини тіла тварини. 

Бесіда. 

Питання до дітей: 

Хто це? (кішка-мама). Як нявчить кішка? (« няв-няв»). Хто біля кішки? 

( маленькі кошенята.) А як нявчать кошенята? Що робить кішка? 

кошенята? 

( сидить, лежить, граються). Де у кішки лапки, вушка, хвостик, очі, 

носик? А яка шубка у кішки?(м яка, пухнаста.) 

Пісенька  

Сіренька кішечка сіла біля ліжечка 

Хвостиком виляла, діточок гукала: 

« Де ж мої котятка, сіренькі дитятка? 

Сплять мої малятка, сіренькі дитятка. 

«Мур-мур-мур». 

Театралізована діяльність 

https://www.4mamas-club.com/porady/shho-robiti-abi-ditina-ne-smoktala-palec-5-efektivnix-porad-batkam/
https://www.4mamas-club.com/porady/shho-robiti-abi-ditina-ne-smoktala-palec-5-efektivnix-porad-batkam/
https://www.youtube.com/watch?v=VYfBcPd_yIY


Відтворення поведінки кішки( хода, умивання). 

Перегляд відео 

Правила безпечної поведінки на вулиці. «Будь уважним на дорозі» 

https://youtube.com/watch?v=P3Nbi4-xK9o&feature=share 

Робота з батьками: 

Консультація 

«Дитячий майданчик. Як уникнути конфліктів та істерик?» 
https://vseosvita.ua/library/konsultacia-dla-batkiv-ditacij-majdancik-ak-

uniknuti-konfliktiv-ta-isterik-238756.html 

01. 11.2022 Культурно-гігієнічні навички: 

Користування рушником : 

пропонуємо мати дитини власний крючок для рушника. 

  
 

Розвиток мовлення 

"Кішка та собака»" 

Сьогодні познайомимо дітей з домашніми тваринами кішка, собака та їх 

дитинчатами (цуценята,кошенята)вчити відтворювати 

звуконаслідування голосів.  
 
 
Дидактична гра 

« Знайди маму?» 

Питання до дітей: 

Хто зображений на малюнку?( цуценята) 

Скільки цуценят?( багато) Цуценята великі чи маленькі? Знайди для 

цуценят маму?Хто мама в цуценят? Собака велика чи маленька? Так 

само з кішкою та кошенятами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtube.com/watch?v=P3Nbi4-xK9o&feature=share
https://vseosvita.ua/library/konsultacia-dla-batkiv-ditacij-majdancik-ak-uniknuti-konfliktiv-ta-isterik-238756.html
https://vseosvita.ua/library/konsultacia-dla-batkiv-ditacij-majdancik-ak-uniknuti-konfliktiv-ta-isterik-238756.html


Рухлива  гра 

 «Ось сидить наш пес Барбос» - вчити дітей діяти за сигналом відповідно 

до змісту вірша. 

Ось сидить наш пес Барбосик 

Лапою закрив свій носик. 

Нумо, песику, вставай 

Діточок ( ім’я) наздоганяй! 

Фізичний розвиток : 

Руханка з песиком  Патроном 

https://youtu.be/foFUavVgKg4 

ПРАВИЛА ДОРОЖНЬОГО РУХУ https://youtu.be/haTXInDnAqo 

Робота з батьками: 

Порада  

Перегляд разом з дитиною мультфільму «Для дітей. Про війну» 

https://www.facebook.com/watch/?v=324191443011164 

 

02. 11.2022 Культурно-гігієнічні навички:  
Користування милом під час миття рук 

 
 Музична діяльність:«Осінні турботи»  

Відео казка 

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

Сенсорно-пізнавальний розвиток: 

 Дидактична гра « Хто де сховався» -учити дітей орієнтуватися просторі 

кімнати, визначати місце предмету, використовуючи прийменники над, 

під, в 

В кімнаті різні іграшки.  

Питання до дітей:  

Хто це?( півник) Де він сидить?( на столі). Як він співає? 

А тут хто сховався?( собачка) Де собачка сидить? ( під столом) Як гавкає 

собачка? Кого ви ще побачили? Де сховалася кішка? ( у шафі) Як 

нявчить кішка? 

Хто сховався в куточку?( конячка).А де вона стоїть? ( на підлозі). 

 «Автобус» 

Руханка https://youtu.be/Tv0ViTcYmm0  

Робота з батьками: 

Перегляд відео-ролік  «Безпека на дорозі – безпека життя» 

https://www.youtube.com/watch?v=--6i-aUjka0 

03. 11.2022 Культурно-гігієнічні навички:  
 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/foFUavVgKg4
https://youtu.be/haTXInDnAqo
https://www.facebook.com/watch/?v=324191443011164
https://www.youtube.com/watch?v=DPkMtPKxxNw
https://youtu.be/Tv0ViTcYmm0


Руханка  

«Червона калина» 

https://youtu.be/Aj5TQtHFZIA 

Образотворча діяльність (малювання) « Клубочки для кошеняти» 

Пропонуємо навчити дітей малювати крейдою коловими рухами 

клубочки ниток, закріпити червоний, жовтий, зелений кольор. 

Гра-знайомство з транспортом  

«Транспорт» https://youtu.be/1gf_1pPyPvU 

Слухання віршиків 

Дітям про безпеку на дорозі! Дорожні знаки! 
https://youtu.be/m_dd6kjFNIk 

Робота з батьками: 

Поради психолога  

Вправи на розслаблення для дітей, які можна проводити 

вдома. https://www.youtube.com/watch?v=eFY-BC-xTsA 

04.11.2022 

 
Культурно-гігієнічні навички:  

 
Художня література«Як у нашого кота».  

Розучування потішки 

 

 
Бесіда за змістом потішки: 

- Які в котика вуса? А очі? 

- Які в кота зубки? 

Конструювання «Будиночок для Тяпи й Мусі» 

Пропонуємо відтворювати будівництво за зразком,розвивати вміння в з 

єднанні двох деталей ( кубик-стіни, призма-дах), учити називати 

елементи споруди. 

Побудуємо будинок для Тяпи й Мусі. Це кубик( показати кубик). Що 

це? ( кубик). Це призма. Що це? ( призма). Із кубика ми зробимо стіни 

будиночка, а з призми- дах. Ось такий будиночок. Запропонувати дітям 

самим побудувати будинок. 

Спостереження за кішкою чи собакою на прогулянці. 

Прогулянка парком 

Питання до дітей: 

https://youtu.be/Aj5TQtHFZIA
https://youtu.be/1gf_1pPyPvU
https://youtu.be/m_dd6kjFNIk


- Хто це ? 

- Що їсть собачка,кішка? 

Рухлива  гра 

Дожени мене – вчити дітей бігати не наштовхуючись на предмети 

Робота з батьками: 

Ігри в які можна грати будь де 

 

 
 

 

 

 

Тиждень  2  Місячник безпеки: пожежна безпека 

07.11-11.11.22 

Тема: «Ми їдемо, їдемо, їдемо в далекі краї» 

Цілі і завдання: формувати уявлення про наземний транспорт та його 

призначення,виховувати повагу до праці. 

Дата Зміст роботи 

 Види діяльності з дітьми: 

щодня «Плескай» 

https://youtu.be/zrJ6iZAD5KQ?list=PLR61TZL5WZ_-

TI6JhnyEdBc9PAMxGOQZl 

  

 

 

 

 

 

 

 

 Гімнастика для очей 

https://youtu.be/8gvoPGoxnxA 

 

 АВТОМОБІЛЬ 

Сірий заєць, 

Білий кріль 

Завели 

Автомобіль. 

Зайченят 

Насіло густо, 

Ідуть в поле 

По капусту. 

(обігрування з дітьми) 

 

https://youtu.be/zrJ6iZAD5KQ?list=PLR61TZL5WZ_-TI6JhnyEdBc9PAMxGOQZl
https://youtu.be/zrJ6iZAD5KQ?list=PLR61TZL5WZ_-TI6JhnyEdBc9PAMxGOQZl
https://youtu.be/8gvoPGoxnxA


07.11.22 Культурно-гігієнічні навички:  

Подорож до країни чистоти та здоров'я 

https://youtu.be/Qy9m4PIjUVM 

Музична діяльність: «Осінь». 

https://www.youtube.com/watch?v=S0jQcmF1fYs  

Ознайомлення з довкіллям:  

Розглядання ілюстрації « Куди їде вантажівка?»  

Навчати  дітей  визначати та правильно називати складові частини 

вантажного автомобіля,формувати уявлення про призначення цього виду 

транспорту. 

Розглядання ілюстрації 

 
Бесіда. 

Питання до дітей: 

Що це? ( машина, вантажівка). 

З яких частин складається машина? 

( кабіна, кузов, колеса.)Хто керує машиною?( водій.) 

Що це?( колеса.) Колесо одне чи багато коліс? ( багато.) Що робить 

машина? 

( Перевозить вантажі.) А як гуде машина?( У-у-у!) 

Гра « Вибери знайомий предмет» 

Показати дітям як класифікувати предмети за ознаками( усі -  

вантажівки, усі - потяги), незалежно від розміру і кольору, ознайомити з 

узагальнювальним поняттям «транспорт». 

Подивіться:  це транспорт (показати іграшки). Скільки машин і потягів?  

( багато). Знайди велику машину. Яка в тебе машина? (велика.) Якого 

кольору? Знайди маленьку машину? Якого вона кольору? 

Це завдання виконується з усім транспортом. 

Рухлива гра « Горобчики й автомобілі». 

 Навчати дітей бігати, не наштовхуючись на предмети , імітувати рухи 

автомобіля, діяти за сигналом. 

Хід гри: дорослий –автомобіль, дитина горобчик. Авто  в гаражі - 

горобчик літає ,їде авто – горобчик  летить у гніздечко. 

Прогулянка вулицею  

Спостереження за машинами, що рухаються по дорозі. 

Робота з батьками: 

Пожежна безпека 
  
 
 
 
 
 
 
 

https://youtu.be/Qy9m4PIjUVM
https://www.youtube.com/watch?v=S0jQcmF1fYs
https://www.youtube.com/watch?v=S0jQcmF1fYs


08.11.22 Культурно-гігієнічні навики:  
Паради батькам у відео  

Правильне тримання чашки під час пиття 

 https://www.nestlebaby.com.ua/ua/yak-navchyty-dytynu-pyty-z-chashky 

Розвиток мовлення: «Потяг» 

Пропонуємо навчати дітей визначати та правильно називати основні 

єлементи потяга(паровоз,вагони) закріпити призначення цього 

транспорту,розширити активний словник дитини. 

 
Бесіда за змістом: 

- що на картинці намальовано?(правильно потяг) 

- великий потяг чи маленький?(великий) 

-  яких частин складається потяг (локомотив,вагони) 

А ще у потяга є колеса : 

- якої вони форми?(круглої) 

Наш потяг вміє розмовляти : 

Слухання пісеньки : 

«Чух-Чух-Чух» 

 https://youtu.be/Gkzi_kAe6a4 

Фізичний розвиток:  

Ми плещемо у долоньки  

https://youtu.be/Fl7afiNdV6A 

Мультфільм 

(ОБЖД) 

 «Пес Патрон та Вовк Діккі шукають міни» 

https://youtu.be/auLkN7PORK0 
Навчати дітей елементарних правил поведінки на дорозі: 

- переходити дорогу тільки з дорослими 

- завжди тримати дорослого за руку 

- не пустувати під час переходу дороги 

Рухлива гра на свіжому повітрі  

« Зістрибни з пеньочка» 

Робота з батьками: 

Консультація «До дня української писемності і мови» 

«Використання музичної гри в життєдіяльності дитини». 

https://vseosvita.ua/library/vikoristanna-muzicnoi-gri-v-zittedialnosti-ditini-
konsultacia-dla-batkiv-ditej-starsih-grupp-311566.html 

09.11.22 Культурно-гігієнічні навички:  
Розглядання себе в дзеркалі 

  

 

 

 

https://www.nestlebaby.com.ua/ua/yak-navchyty-dytynu-pyty-z-chashky
https://youtu.be/Gkzi_kAe6a4
https://youtu.be/Fl7afiNdV6A
https://youtu.be/auLkN7PORK0
https://vseosvita.ua/library/vikoristanna-muzicnoi-gri-v-zittedialnosti-ditini-konsultacia-dla-batkiv-ditej-starsih-grupp-311566.html
https://vseosvita.ua/library/vikoristanna-muzicnoi-gri-v-zittedialnosti-ditini-konsultacia-dla-batkiv-ditej-starsih-grupp-311566.html


Музична діяльність :https://www.youtube.com/watch?v=BoT5Blwr1fg 

Сенсорно-пізнавальний розвиток: 

 Дидактична гра « Збери вантажівку» - дати уявлення  про  геометричну 

форму (прямокутник), повторити круг, квадрат, навчити дітей викладати 

ціле зображення з геометричних форм. 

Розглянути ілюстрацію вантажівки. 

 
Це у мене квадрат. Візьми такий і собі  (обстежити, обводячи пальцем 

кути.) Це -  кабіна вантажівки. А цей чотирикутник ( прямокутник) 

більше квадрата. Візьми  такий собі.(Обстежити його, визначити 

відмінності від квадрата - сторони не однакові.)  Чотирикутник – це 

кузов машини. А це яка фігура? (круг). Візьми такий і собі. (Обстежити 

круг, обводячи пальцем.) Їх багато. Це – колеса нашої вантажівки. 

Складіть разом з дитиною вантажівку.(квадрат-кабіна, прямокутник- 

кузов, круги- колеса). 

 «Автобус» 

https://youtu.be/Tv0ViTcYmm0  

Практичне завдання(прогулянка) 

Спостереження : як пішоходи переходять вулицю 

Робота з батьками:  

 

 

 

 

 

 

 

10.11.22 Культурно-гігієнічні навики:  
Бесіда «Коли їмо, мовчимо»  

Навчаємо дітей ретельно пережовувати їжу та не розмовляти за столом 

коли їмо  

Фізичний розвиток: 

https://youtu.be/hx6_QLh9fJQ 

Малювання  

«Домалюй колеса  вантажівці» 

Навчати дітей малювати коло, не видриваючи пензлик від аркуша. 

https://www.youtube.com/watch?v=BoT5Blwr1fg
https://youtu.be/Tv0ViTcYmm0
https://youtu.be/hx6_QLh9fJQ


Гра «Лялька їде в гості» -навчати дитину повторювати за дорослим 

знайомі дії . 

Слухання віршика навчалочка  

«Сірники не іграшка» https://youtu.be/yWxpD2iDYL8 

Робота з батьками:  

Відео ролик для батьків разом з дітьми  

«Як позбутися від тривоги, страху та 

занепокоєння?» 

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

11.11.22 Культурно-гігієнічні навички:  
 

 
 

Рухлива гра « Дожени м’яч»- навчати дитину самостійно наздоганяти та 

приносити м’яч  

Художня література: «Пожежна машина» 

Навчати дітей утримувати слухову увагу, відповідати на запитання за 

змістом. 

Читання вірша  

Червона із білим пожежна машина 

Поставила бак  із водою на спину. 

Залізну драбину взяла із собою 

І мчить загасити пожежу водою. 

 

 .  

Бесіда за змістом: 

Як називається машина? Куди  поспішає пожежна машина? 

Якого вона кольору? Чим будуть  гасити  пожежу? 

Повторне читання вірша 

Ліплення  « Збираємо врожай» 

Пропонуємо вправляти дітей в ліпленні плодів круглих форм ( яблук, 

помідор), учити катати пластилін  коловими рухами  

Робота з батьками:  

Поради психолога 

Іри на розвиток дихання 

https://www.youtube.com/watch?v=tyHUA8A4wzM&t=24s 

 

https://youtu.be/yWxpD2iDYL8
https://www.youtube.com/watch?v=AFaPaMZrOq

