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

Період Тема тижня 

01.09 - 09.09 «Знайомство» 

12.09 -16.09 «Порядок: все і всі на своїх місцях» 

19.09 - 23.09 «Порядок: все і всі на своїх місцях» 

26.09 -30.09 «Порядок: значить діє закон послідовності» 

 

І тиждень 

Тема «Знайомство» 

Цілі і завдання: ознайомити із загальною організацією життєдіяльності дітей і дорослих у 

групі; сприяти встановленню дружніх стосунків між дітьми; допомогти дітям визначати та 

презентувати іншим цікаве і важливе про себе, позитивно сприймати відмінні особливі 

риси іншої людини; збагачувати досвід застосування різних способів пізнання 

властивостей предметів й об’єктів довкілля. 

Дата Зміст роботи 

02.09.22 

П’ятниця  

1. Ранкова зарядка для дітей з м'ячиком групи 

 https://www.youtube.com/watch?v=Uqt21a8PhaE 

2. Музично – рухлива гра «Долоньки твої, Україно» 

https://www.youtube.com/watch?v=5SAC7Iz5H1Q&t=61s  

 

05.09.22 

Понеділо

к 

1. Ранкова гімнастика «Спритні малюки» 

https://youtu.be/oWBjYyhzn94 

 2.Рекомендація для батьків до перегляду відео. 

 Мультфільм ЮНІСЕФ Україна про мінну безпеку: лісовий скарб 
https://www.youtube.com/watch?v=V5JZWI8TrEY&ab_channel=UNICEFUkraine 

06.09.22 

Вівторок 

1. Ранкова гімнастика «Спритні малюки» 

https://youtu.be/oWBjYyhzn94 

2. Пізнавальне відео «Моя країна Україна – безмежні простори» 

https://www.youtube.com/watch?v=tfzkG8kMcAc&t=76s  

3.Руханка «Україна переможе!». 

https://www.youtube.com/watch?v=9FXfYRDBCu8  

4.Музичне заняття №1 «Країною музичних цікавинок» 

https://www.youtube.com/watch?v=ndwQAqbNZR8 

07.09.22 

Середа 

1. Ранкова гімнастика «Спритні малюки» 

https://youtu.be/oWBjYyhzn94 

2. Ігри з водою «Перекрапай піпеткою водичку із склянки». 

3.Консультація для батьків «Вчимо дітей спілкуватися» 

https://docs.google.com/document/d/1yaOvaCyzT27OXujFGLwz5hyBz-

BzsGmy/edit   

08.09.22 

Четвер 

1. Ранкова гімнастика «Спритні малюки» 

https://youtu.be/oWBjYyhzn94 

2. Гімнастика для очей  

https://www.youtube.com/watch?v=BBv06jSlUGE  

3.Музичне заняття №1 «Країною музичних цікавинок» 

https://www.youtube.com/watch?v=ndwQAqbNZR8 

 

09.09.22 

П’ятниця  

1. Ранкова гімнастика «Спритні малюки» 

https://youtu.be/oWBjYyhzn94 

2. Дидактична гра «Що ти знаєш про квіти?» 

https://www.youtube.com/watch?v=Uqt21a8PhaE
https://www.youtube.com/watch?v=5SAC7Iz5H1Q&t=61s
https://youtu.be/oWBjYyhzn94
https://www.youtube.com/watch?v=V5JZWI8TrEY&ab_channel=UNICEFUkraine
https://youtu.be/oWBjYyhzn94
https://www.youtube.com/watch?v=tfzkG8kMcAc&t=76s
https://www.youtube.com/watch?v=9FXfYRDBCu8
https://www.youtube.com/watch?v=ndwQAqbNZR8
https://youtu.be/oWBjYyhzn94
https://docs.google.com/document/d/1yaOvaCyzT27OXujFGLwz5hyBz-BzsGmy/edit
https://docs.google.com/document/d/1yaOvaCyzT27OXujFGLwz5hyBz-BzsGmy/edit
https://youtu.be/oWBjYyhzn94
https://www.youtube.com/watch?v=BBv06jSlUGE
https://www.youtube.com/watch?v=ndwQAqbNZR8
https://youtu.be/oWBjYyhzn94


https://youtu.be/CIGKQc5rvJg  

3. Спостереження за осінніми квітами на клумбі. Запитання:  

Чому клумба така барвиста та різнокольорова?  

Чи знаєте ви назви квіткових рослин, які тут є?  

Чи пахнуть квіти? Для чого їх посадили? 

4. Техніка малювання зім’ятим папером «Квіти» 

https://youtu.be/s-BEADPBARA   

 

ІІ тиждень.  

Тема: «Порядок: все і всі на своїх місцях» 

Цілі і завдання: допомогти дитині усвідомити значення слова «порядок»   стосовно різних 

аспектів життя людини і природи; формувати вміння упорядковувати інформацію, 

предмети чи матеріали за вказаними ознаками; формувати вміння участі у полі лозі, 

відповідати на запитання, підтримувати розмову, висловлювати власну позицію.      

Дата Зміст роботи 

12.09.22 

Понеділок 

1. Ранкова гімнастика «Спритні малюки» 

https://youtu.be/oWBjYyhzn94 

2.Фізкультурна руханка https://www.youtube.com/watch?v=3sg5oJQmlBY 

3. Казка про українську мову 

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

4.Вправа «Будь уважний». 

Запропонувати дитині відвернутися і назвати розташування якогось 

предмета чи об’єкта заданого дорослим. 

13.09.22 

Вівторок 

1. Ранкова гімнастика «Спритні малюки» 

https://youtu.be/oWBjYyhzn94 

2. Ігрові вправи з манкою 

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

3. Об'ємна аплікація з паперу для дітей "Жабка-пустунка" 

https://youtu.be/b-VgxCqj5os  

4. Завдання 4  

5. Завдання 5  

6. «Музичне заняття з Веронікою. Нотки» №  

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

 

14.09.22 

Середа 

1. Ранкова гімнастика «Спритні малюки» 

https://youtu.be/oWBjYyhzn94 

2. Пальчикова гра «Ми знайомитись навчались» 

3.Завдання 9  

4.Спостереження за хмарами. Запитання для дітей:  

Хмари нерухомі або рухаються?  

Хмари знаходяться низько або високо?  

Чому вони рухаються?  

Що робить вітер з хмарами?  

Що відбувається з погодою, якщо хмари закривають сонце?  

Який сили вітер, якщо хмари пливуть, біжать, летять?  

Як сьогодні рухаються хмари? Який сили вітер сьогодні? В який бік він 

жене хмари? 

5.Пізнавальне відео «Які бувають хмари»  

https://youtu.be/G36Ndbki6is  

15.09.22 

Четвер 

1. Ранкова гімнастика «Спритні малюки» 

https://youtu.be/oWBjYyhzn94 

2.Експеримент з повітряною кулькою 

https://youtu.be/CIGKQc5rvJg
https://youtu.be/s-BEADPBARA
https://youtu.be/oWBjYyhzn94
https://www.youtube.com/watch?v=3sg5oJQmlBY
https://www.youtube.com/watch?v=RxrvuYetsHg
https://youtu.be/oWBjYyhzn94
https://www.youtube.com/watch?v=RurHykNqaXE
https://youtu.be/b-VgxCqj5os
https://www.youtube.com/watch?v=7DSLPLdGzcI
https://youtu.be/oWBjYyhzn94
https://youtu.be/G36Ndbki6is
https://youtu.be/oWBjYyhzn94


https://youtu.be/04QSeoYd1xo  

3. Завдання 10  

4.Мультфільм «Місяці і пори року»; 

https://www.youtube.com/watch?v=mBDU8UwJdpM 

5. Поради для батьків. До Дня миру слухаємо разом з дітьми: «Хай буде 

мир» , «Нам потрібне мирне небо» 

https://www.youtube.com/watch?v=M_5iyBMTQMc 

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

16.09.22 

П’ятниця  

1. Ранкова гімнастика «Спритні малюки» 

https://youtu.be/oWBjYyhzn94 

2. Відео-заняття з розвитку мовлення «Подорож до Країни Слів» 

https://youtu.be/-SBCrPjom4s  

3.Завдання 12 

4. Руханка «Черепаха-аха». 

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

5. Пісня «Осінь-чарівниця» 

https://www.youtube.com/watch?v=LR4S4i1AF-I 

6.Перегляд відеоролика до дня Рятувальника 

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

ESA  

ІІІ тиждень.  

Тема: «Порядок: все і всі на своїх місцях» 

Цілі і завдання: допомогти дитині опанувати різні способи пізнання оточуючого 

(аналізування, структурування, вимірювання, змішування); формувати навички 

конструктивної взаємодії з дорослими та дітьми; формувати навички експериментування з 

різними матеріалами: усвідомлюю, що хочу перевірити, - думаю як це зробити – роблю 

висновки; стимулювати пізнавальний інтерес, бажання самостійно дізнаватися про щось 

невідоме.      

Дата Зміст роботи 

19.09.22 

Понеділок 

1. Ранкова гімнастика 

https://youtu.be/Uqt21a8PhaE  

2. Організувати розмову: запропонувати оглянути кімнату, поміркувати, чи 

можна якісь речі і предмети вважати зайвими? Якщо їх прибрати, 

допоможе це встановлення порядку? Попросіть пояснити, чому не можна 

змішувати книги  й іграшки; сіль та цукор? 

Дослід з підготовки солоного і солодкого розчинів та змішаного з солі та 

цукру, поміркувати, в чому незручність у використанні останнього. Також 

подивитись, як реагує серветка на вологий посуд, або мокре мило (стає 

волога, рветься)  

3. Завдання 13, 14   

4. «Дарунки осені» Малювання улюблених фруктів.  

https://youtu.be/UwSs4GF893M  

5. Руханка «Привітання» 

https://youtu.be/yAw7f5enFUE  

20.09.22 

Вівторок 

1. Ранкова гімнастика «Спритні малюки» 

https://youtu.be/oWBjYyhzn94 

2. Вправа «Знайди парний предмет». (стр. 40, Книга вихователя),  

«Знайди парні предмети вдома» (запропонувати дитині знайти парні 

предмети, які мають однакове призначення, однакової форми, з 

однаковими властивостями) 

3.Дидактична гра «Яка цифра пропущена?»  

4.Вправа «Рахуй далі..» (Дорослий рахує у прямому напрямку 1,2,3……, 

https://youtu.be/04QSeoYd1xo
https://www.youtube.com/watch?v=mBDU8UwJdpM
https://www.youtube.com/watch?v=M_5iyBMTQMc
https://youtu.be/oWBjYyhzn94
https://youtu.be/-SBCrPjom4s
https://www.youtube.com/watch?v=REerwSwNKgs
https://www.youtube.com/watch?v=LR4S4i1AF-I
https://www.youtube.com/watch?v=EZGsARbQy_A&ab_channel=GUDSNSODESA
https://www.youtube.com/watch?v=EZGsARbQy_A&ab_channel=GUDSNSODESA
https://youtu.be/Uqt21a8PhaE
https://youtu.be/UwSs4GF893M
https://youtu.be/yAw7f5enFUE
https://youtu.be/oWBjYyhzn94


зупиняється на будь якій цифрі, дитина продовжує 4,5,6... Так саме у 

зворотному напрямку 10,9,8….7,6,5,4…) 

5.Завдання 4  

6.Руханка «Привітання» 

https://youtu.be/yAw7f5enFUE  

21.09.22 

Середа 

1.Ранкова гімнастика «Спритні малюки» 

https://youtu.be/oWBjYyhzn94 

2. Ігри на розвиток уваги: «Готуємо компот, що зайве?», «Варимо суп, що 

зайве?», Готуємо салат, що зайве?» 

3.Ігра на розвиток двох півкуль: «Ялинка» 

(намалювати на аркуші вертикальні лінії. Двома олівцями або 

фломастерами зеленого кольору водночас двома руками малювати гілки). 

4.Ігри по дорозі у дитячий садочок. «Хто літає?» Згадайте по черзі з 

малюком: що або хто літає, хто повзає, стрибає, бігає, що може бути 

дерев'яним, що скляним, пластмасовим, залізним, м'яким, пухнастим, 

колючим, гладеньким, теплим, холодним, круглим, квадратним тощо. 

5.Рухливі ігри разом з дітьми:  

https://youtu.be/dUe9NUtSxFg  

6. Консультація. «Як підготувати дитину до школи» 

https://docs.google.com/document/d/14BhJVRpPOkWFplVxJX8Xz3cvMAuyzJ

4n/edit  

22.09.22 

Четвер 

1. Ранкова гімнастика «Спритні малюки» 

https://youtu.be/oWBjYyhzn94 

2. Вправа на мовленнєве дихання «Раз маленька, два маленька…» 

(Дитина робить вдих, промовляє фразу «Раз маленька, два маленька, три 

маленька…» поки вистачить дихання на видих, водночас робити оберти 

вказівними пальцями один навколо одного) 

3. Завдання: скласти книжки на полицю у певному порядку – від великої до 

маленької. 

4.Завдання 6  

5. Хвилинка допомоги батькам.  «Я прибираю у своїй кімнаті» 

6.Поради для батьків: Я та моя особистість» 

 https://numo.mon.gov.ua/skills/ya-ta-moya-osobistist  

23.09.22 

П’ятниця  

1. Ранкова гімнастика «Спритні малюки» 

https://youtu.be/oWBjYyhzn94 

2.Ігри по дорозі у дитячий садочок. «Хто літає?» Згадайте по черзі з 

малюком: що або хто літає, хто повзає, стрибає, бігає, що може бути 

дерев'яним, що скляним, пластмасовим, залізним, м'яким, пухнастим, 

колючим, гладеньким, теплим, холодним, круглим, квадратним тощо. 

3.Дидактична вправа «Злови красу» в рамку. (вирізати рамку з картону або 

взяти готову рамку, навести рамку на куточок природи, який сподобався, 

описати свої враження) 

4.Гімнастика для очей  

https://www.youtube.com/watch?v=BBv06jSlUGE  

5. Музичне заняття №3«Подорож з Леді Баг»  

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

ІV тиждень 

Тема: «Порядок – значить діє закон послідовності» 

Цілі і завдання: уточнити уявлення дітей щодо розуміння сутності порядку як 

встановленої послідовності; закріпити знання дітей про осінні зміни в природі; вправляти 

дітей у виконанні послідовних дій з природними, художніми матеріалами за заданим 

https://youtu.be/yAw7f5enFUE
https://youtu.be/oWBjYyhzn94
https://youtu.be/dUe9NUtSxFg
https://docs.google.com/document/d/14BhJVRpPOkWFplVxJX8Xz3cvMAuyzJ4n/edit
https://docs.google.com/document/d/14BhJVRpPOkWFplVxJX8Xz3cvMAuyzJ4n/edit
https://youtu.be/oWBjYyhzn94
https://numo.mon.gov.ua/skills/ya-ta-moya-osobistist
https://youtu.be/oWBjYyhzn94
https://www.youtube.com/watch?v=BBv06jSlUGE
https://www.youtube.com/watch?v=cOZgEsgSsLE


алгоритмом; збагачувати досвід застосування різних способів пізнання властивостей 

та якостей предметів й об’єктів довкілля.     

             

Дата Зміст роботи 

26.09.22 

Понеділок 

Тиждень пожежної безпеки 

1. Ранкова гімнастика  

https://youtu.be/pcgyd3uxp94  

2. Дидактична вправа «Все на своїх місцях». Варіанти: 

- дорослий кладе декілька предметів у кошик, пропонує дитині розкласти 

предмети з кошика на свої місця. 

- Поміняти місцями предмети на полицях, дитина знаходить предмети, які 

поміняли місцями. 

3.Завдання 1   

4.Завдання 3  

5.Перегляд мультимедійного посібника «Пожежа – лихо для всіх» 

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1ds3egBLTkA7HTM6MFI3nFqU1ny

Y4on6L 

 6. Консультація для батьків «Безпечна поведінка дітей з вогнем» 

https://docs.google.com/document/d/1mTm6L_p_xfX9RlNNPhHn_uyGqdbYn-

YD/edit  

27.09.22 

Вівторок 

1. Ранкова гімнастика  

https://youtu.be/pcgyd3uxp94  

2.Орієнтування у просторі. Логіко–математичні ігри. 

 https://youtu.be/EWwHSej7X3s  

3. «Намалюй за формою». 

Дорослий показує намальовану геометричну фігуру або називає її, дитина 

придумує та малює предмети які нагадують геометричну фігуру. 

Наприклад: овал – яйце, повітряна куля тощо. 

4. Завдання 4  

5 Завдання 6  

6.Музичне заняття № 3 «Подорож з Леді Баг» 

https://www.youtube.com/watch?v=GZ-NuC1RzPM 

28.09.22 

Середа 

1. Ранкова гімнастика  

https://youtu.be/pcgyd3uxp94  

2. Вивчення руханки «Мандрую по Землі» 

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

3GNGzBuI1UXciSQQGBx2FI8fGmS0R-C  

3.Вправа «Запам’ятай і дій» 

Показати дитині 5-6 кубиків різного кольору або з різним малюнком. 

Домовитися, про спільні рухи, які діти будуть виконувати на кожен кубик 

(обійнятися за плечі; присісти; взятися за руки, плеснути в долоні тощо). 

Дорослий показує кубик та спільно з дитиною виконує завдання. 

4.Завдання 7 (стр.34, книга дошкільника) 

5.Вчимося згортати папір у «трубочку», у «гармошку» (стр.8, Альбом 

творчості). 

6.Спостереження за деревами. Зібрати листя з різних дерев, розглянути, 

засушити, зробити гербарій. 

6. Відео-консультація для батьків «Спортивні ігри та змагання вдома» 

https://youtu.be/cTw1yWhjbak  

 

  

https://youtu.be/pcgyd3uxp94
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1ds3egBLTkA7HTM6MFI3nFqU1nyY4on6L
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1ds3egBLTkA7HTM6MFI3nFqU1nyY4on6L
https://docs.google.com/document/d/1mTm6L_p_xfX9RlNNPhHn_uyGqdbYn-YD/edit
https://docs.google.com/document/d/1mTm6L_p_xfX9RlNNPhHn_uyGqdbYn-YD/edit
https://youtu.be/pcgyd3uxp94
https://youtu.be/EWwHSej7X3s
https://www.youtube.com/watch?v=GZ-NuC1RzPM
https://youtu.be/pcgyd3uxp94
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1-3GNGzBuI1UXciSQQGBx2FI8fGmS0R-C
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1-3GNGzBuI1UXciSQQGBx2FI8fGmS0R-C
https://youtu.be/cTw1yWhjbak

