
План дистанційної роботи груп 4-го року життя 

на період 31.10.2022-25.11.2022 

  

Період Тема тижня 

31.10-04.11 «Все різне навколо: форма. Кубик на папері-

квадрат(квадратна форма)» 

07.11-11.11 «Все різне навколо: форма. Кругле та квадратне(м’ячик та 

кубик )» 

14.11-18.11 «Все різне навколо: форма. Веселий трикутник» 

21.11-25.11 «Все різне навколо: форма. Казка-гра» 

 

Місячник безпеки  

Тиждень 1 31.10-04.11  «Дорожня безпека» 

Мета: ознайомлювати дітей з правилами дорожнього руху; формувати початкові 

уявлення про поведінку на вулиці; знайомити дітей з різними видами транспорту, 

правилами поведінки в громадському транспорті. 

«Все різне навколо: форма. Кубик на папері-квадрат(квадратна форма)» 

Акценти тижня: обстеження та порівняння плоских фігур (квадрата та круга); 

знаходження предметів квадратної та круглої форми на картинках, у довкіллі; 

порівняння кубика та квадрата; групування множин за ознакою кольору та форми; 

виконання навчально-ігрових завдань; участь у спільній розмові, вправляння у 

відповідях на запитання; індивідуальне промовляння текстів, збагачення активного 

словника. 

 

Дата Зміст роботи 

 Види діяльності з дітьми 

Щодня Ранкова гімнастика «Плескай» 

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

TI6JhnyEdBc9PAMxGOQZl 

 

Зорова гімнастика  

 

 

 

 

Фіз.руханка «Разом з Доллі» 

https://www.youtube.com/watch?v=Lf0YdjKvGHM 

Пальчикова гімнастика  

Доброго ранку 

Доброго ранку, сонце привітне! 

Доброго ранку, небо блакитне! 

Доброго ранку, у небі пташки! 

Доброго ранку тобі i мeнi! 

(Пальцями правої руки по черзі „вітатися" з пальцями лівої руки, 

торкаючись один до одного кінчиками). 

 

https://youtu.be/zrJ6iZAD5KQ?list=PLR61TZL5WZ_-TI6JhnyEdBc9PAMxGOQZl
https://youtu.be/zrJ6iZAD5KQ?list=PLR61TZL5WZ_-TI6JhnyEdBc9PAMxGOQZl
https://www.youtube.com/watch?v=Lf0YdjKvGHM


31.10 Вірш-руханка «Все, що кругле» Н. Мажиріна 

Круглий м’яч так бойко скаче,  

(кругові жести руками) 

Круглий наш пиріг гарячий,  

Кругле завжди колесо —  

І у парку, і в авто.  

Наш квадрат — фігура вправна,  

(діти малюють пальчиками в повітрі)  

Кубик він, картина гарна.  

Печиво смачне квадратне,  

Без даху — квадратна хата. 

Спостереження за рухом транспорту 

«Класифікація видів транспорту» 

Пісня «Дарунки осені». https://www.youtube.com/watch?v=yUzCc5v45qs 

 

Музично-ритмічна вправа «Чим ти, білочко, запаслась?» 
https://www.youtube.com/watch?v=ZgTCMLmmR98 

 

01.11 Перегляд картини, бесіда 

Картина «Будиночок для пташок» (Грег Джиордано) ) 
https://vstart.com.ua/batkam/#junior   (тема Форма, фото матеріали) 

Запросіть дитину до розглядання цікавого будиночка на картині. зверніть 

увагу на красу кольорів пташок, метеликів; запропонуйте відтворити політ 

метелика/ пташки. Допоможіть дитині встановити кому належить будинок; 

запросіть  обвести контур будиночка; нехай малюк визначить кути, сторони 

буднику, дах.  Дитина повторить кольори та ознайомиться з його формою та 

частинами. 

Виконайте вправи з лего-цеглинками. Увімкніть музику та запросіть дитину 

виконати ритмічні танцювальні рухи за такими умовами: поклади цеглинки 

на кожну долоньку та випрями руки в сторони, виконай рухи: присідай, 

повернися в сторони, нахилися вперед, піднімай та опускай руки; поклади 

цеглинку на голову та виконай знову ці ж рухи; поклади цеглинки на голову 

та долоньки; поклади цеглинки на голову/долоньки та пальці на одній нозі.  

Розвиваючі ігри  

Ігри з пластикових кришечок 

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

Протягом тижня перегляд відео, обговорення  

«Азбука безпеки на дорозі тітоньки Сови» збірка 1 

https://www.youtube.com/watch?v=t_DbfGRUC14 

 Рекомендації для батьків «Навчання дошкільнят в сім’ї правилам 

дорожнього руху.» Сайт ЗДО 

02.11  Читання вірша з поясненням 

Вірш А. М’ястківський         

 КОЛО 

Де не глянеш — всюди кола, 

Коло — сонечко над полем, 

Коло — бублик і гарбуз, 

Мостить коло чорногуз, 

Коло школи колом — діти, 

Вихор колом крутить вітер, 

Коло — колесо, грибок... 

Коло, коло — колобок! 

 

https://www.youtube.com/watch?v=yUzCc5v45qs
https://www.youtube.com/watch?v=ZgTCMLmmR98
https://vstart.com.ua/batkam/#junior
https://www.youtube.com/watch?v=AIRpQwGjFzY
https://www.youtube.com/watch?v=t_DbfGRUC14


«Зафарбуйте світлофор»  
Якого кольору верхній вогник світлофора? Якого кольору нижній? 

 

 

 

 

 

Перегляд відео, обговорення 

«Азбука безпеки на дорозі тітоньки Сови» збірка 1 

https://www.youtube.com/watch?v=t_DbfGRUC14 

Вправа для зняття стресу "Пір’їна/ статуя" 

https://www.youtube.com/watch?v=nvT2vyWfa6I 

 Поради для батьків «Для кращого розуміння психології дитини» 

https://www.youtube.com/watch?v=NGHb8FNvV64&t=49s 

03.11 Вчимо геометричні фігури: квадрат 

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

Дослід: умокніть кубик одним боком у тацю, з густою фарбою (гуаш), а 

потім прикладіть до аркуша паперу. - Виявляється, кубик на папері залишає 

цікавий слід - квадрат! Дайте дитині квадрат та попросіть обвести 

пальчиком його сторони. Підсумуйте: у квадрата рівні сторони та гострі 

кути. 

Перегляд відео, обговорення  

«Азбука безпеки на дорозі тітоньки Сови» збірка 1 

https://www.youtube.com/watch?v=t_DbfGRUC14 

04.11 Розкажіть дітям історію про намисто для Лисички (за мотивами казки О. 

Зубер «Намисто для лисички»): 

 «Зробила собі Лисичка намисто із сніжинок, бігала по всьому лісу, 

вихвалялася, раділа. Позбігалися звірі, щоб подивитися на диво-намисто. А 

Лисичка тим часом забігла в хатинку, щоб помилуватися на себе в люстерко. 

А намисто - кап-кап - та й розтануло. Вибігла вона надвір сіла на пеньочку 

та плаче.  

Звірята давай руденьку втішати:  

— Я тобі шишечок дам! Зробиш із них нове намисто! - каже Білочка.  

— Не хочу із шишечок! - плаче Лисичка. 

 — Я тобі грибочків принесу! - каже їжачок.  

— Не хочу з грибочків!  

— Я тобі зерняток дам! Пищить Мишка. —  

Не хочу! Не хочу! Не хочу! - заголосила Лисичка.»  

— Що робити,? Як заспокоїти Лисичку? Давай їй допоможемо, зробимо 

намисто з різнокольорових геометричних фігур, воно точно їй сподобається. 

Геометричні фігури (якщо немає готових) можна вирізати з кольорового  

картону чи паперу  або намалювати. Інструкції дітям можуть бути  за 

зразком або за вказівками дорослого.  

Викладаємо геометричні фігури в лінію на столі або по лінії, яка 

намальована на аркуші паперу.   

  

   

(Кольори фігур та послідовність може змінюватись.) 

Повторіть кольори та геометричні фігури. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=t_DbfGRUC14
https://www.youtube.com/watch?v=VrDJPHeALSA
https://www.youtube.com/watch?v=t_DbfGRUC14


Перегляд відео, обговорення  

«Азбука безпеки на дорозі тітоньки Сови» збірка 1 

https://www.youtube.com/watch?v=t_DbfGRUC14 

Поради для батьків «10 порад, як допомогти дитині заговорити!» (Сайт 

ЗДО) 

 

 

Тиждень 2  07.11-11.11  «Пожежна безпека» 

Мета: дати уявлення про професію пожежника; формувати уявлення про небезпечність 

вогню; ознайомити з правилами поведінки під час пожежі. 

«Все різне навколо: форма. Кругле та квадратне(м’ячик та кубик )» 

Акценти тижня :обстеження та порівняння плоских фігур та об'ємних тіл круглої та 

квадратної форм із називанням; знаходження предметів квадратної та круглої форм на 

картинках та в довкіллі; групування множин за ознаками форм та кольорів; виконання 

навчально-ігрових завдань; участь у спільній розмові, вправляння у відповідях на 

запитання; хорове та індивідуальне промовляння текстів, збагачення активного 

словника. 

 

Дата Зміст роботи 

 Види діяльності з дітьми 

Щодня Ранкова гімнастика «Плескай» 

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

TI6JhnyEdBc9PAMxGOQZl 

 Зорова гімнастика 

 

 

 

 

 

 Фіз.руханка  «Разом з Доллі» 

https://www.youtube.com/watch?v=Lf0YdjKvGHM 

 Пальчикова гімнастика  

Доброго ранку 

Доброго ранку, сонце привітне! 

Доброго ранку, небо блакитне! 

Доброго ранку, у небі пташки! 

Доброго ранку тобі i мeнi! 

(Пальцями правої руки по черзі „вітатися" з пальцями лівої руки, 

торкаючись один до одного кінчиками). 

07.11 Кулька. 

Вірш-руханка.Наталя Корнієнко. 

Маю кульку,не нудьгую(показують яка кулька) 

Зараз я її надую!(плескають) 

Раз-подую!глибокий вдих) 

Два-подую(повільно видихають,ніби дують) 

Я на кульці помандрую!(стрибають) 

Разом з вітром і хмарками,кольоровими листками! 

(кружляють) 

Потім сяду,(присідають)поміркую(встають),усе гарно намалюю(руки на 

пояс) 

Кольорово розфарбую!(розводять руками перед собою). 

 

https://www.youtube.com/watch?v=t_DbfGRUC14
https://youtu.be/zrJ6iZAD5KQ?list=PLR61TZL5WZ_-
https://youtu.be/zrJ6iZAD5KQ?list=PLR61TZL5WZ_-
https://www.youtube.com/watch?v=Lf0YdjKvGHM


«Правила безпеки. Ігри з сірниками» 

https://www.youtube.com/watch?v=k46yxx_- 

Музичне заняття № 1  «На гостини до звірят». 

https://drive.google.com/file/d/1hkcewfuvjflyb3QmI1CPcIFnXcixuzXc/view?us

p=sharing 

08.11 Фізкультурне заняття https://youtu.be/mGT7lxPcnQo   

Запросіть дитину обрати та пограти із іграшками круглої форми (м'ячики: 

тенісний, пляжний, дитячий тощо), йо-йо, повітряна кулька, фрізбі. Назвіть 

разом дитиною колір та розмір (велика чи маленька) іграшки в руках 

кожного. Разом з'ясуйте в які ігри та як грають цими іграшками. Надайте 

можливість спробувати. 

Пожежна безпека. Малювання + дихальна вправа  

https://www.youtube.com/watch?v=SOgvhP3gwNI 

Консультація для батьків «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 Аплікація з паперових серветок. «Гусеничка». Запропонуйте дитині 

створити об'ємну гусеничку з паперових кульок . Для цього нехай маля 

спочатку зімне 4 серветки та сформує із них кульки, а потім розмістить їх на 

листочку та по черзі приклеїти. Щоб гусінь могла «повзати», запропонуйте 

дитині намалювати фломастером у нижній її частині лапки, а на голівці - 

очка та вусики. 

Хто такі пожежники. 

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

Як діяти під час сигналу "Повітряна тривога". 

https://www.youtube.com/watch?v=z9B08GOM-1A  

Музично - анімаційна розвага "Вогонь наш друг чи ворог?" 

https://www.youtube.com/watch?v=jQrT5fdDaS0&list=WL&index=1 

10.11 Повчальна аудіоказка для дітей "Про Геометричні Фігури" 

https://www.youtube.com/watch?v=TSyR1Gos9nI   

Гра «Перетворення». Спитайте: чи можна паперовий квадрат перетворити 

на кружок? Запропонуйте дитині зім'яти папір та сформувати кульки ( кулю) 

Виконайте такіж самі дії з м’ячиком, вийшло ні? Пограйте паперовим 

м'ячиком. 

Ігри на розвиток міркування та кмітливості дітей 3-4 років   

https://www.youtube.com/watch?v=OKK4ltCP028 . 

Музичне заняття №2  

https://www.youtube.com/watch?v=-gs0eUfx12w 

Консультація для батьків «Музика у вашому домі». 
https://vseosvita.ua/library/konsultacia-dla-batkiv-muzika-u-vasomu-domi-

238044.html 

11.11 Осінні місяці. Дітям про осінні місяці. Чому осінні місяці так називаються? 

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

Пограйте у гру «Влучи у ціль». Запропонуйте дитині влучити  м'ячиками у 

корзину, кидаючи м'яч однією рукою знизу. Повторіть іншою рукою. 

  

https://www.youtube.com/watch?v=k46yxx_-
https://drive.google.com/file/d/1hkcewfuvjflyb3QmI1CPcIFnXcixuzXc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1hkcewfuvjflyb3QmI1CPcIFnXcixuzXc/view?usp=sharing
https://youtu.be/mGT7lxPcnQo
https://www.youtube.com/watch?v=SOgvhP3gwNI
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
https://www.youtube.com/watch?v=fIE_StzcEHw
https://www.youtube.com/watch?v=z9B08GOM-1A
https://www.youtube.com/watch?v=jQrT5fdDaS0&list=WL&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=OKK4ltCP028
file:///C:/Users/Tanya1/Desktop/!!!ЗВІТ%20муз.керівника%20за%20ЛИСТОПАД.docx
file:///C:/Users/Tanya1/Desktop/!!!ЗВІТ%20муз.керівника%20за%20ЛИСТОПАД.docx
https://vseosvita.ua/library/konsultacia-dla-batkiv-muzika-u-vasomu-domi-238044.html
https://vseosvita.ua/library/konsultacia-dla-batkiv-muzika-u-vasomu-domi-238044.html
https://www.youtube.com/watch?v=BeYMhQHYWJc


Аплікація Осінній ліс ОСІНЬ. 

https://www.youtube.com/watch?v=hAV74_wE3i4 

Відеоперегляд, обговорення  

Пожежна безпека. Правила пожежної безпеки 

https://www.youtube.com/watch?v=iRQi6i5X5Is&list=WL&index= 

Поради для батьків «Обережно пожежа»( Сайт ЗДО) 

 

Тиждень 3 14.11-18.11   «Безпека життєдіяльності» 

Мета: ознайомити дітей з небезпечними побутовими предметами (ґудзики, голки, 

ножиці, скло та ін.); дати знання про використання електропобутових приладів; вчити 

дітей правил поведінки з незнайомими людьми, виховувати обачність. 

«Все різне навколо: форма. Веселий трикутник» 

Акценти тижня: розрізнення трикутної форми серед квадратної та круглої, знаходження 

предметів у довкіллі, називання предметів та їх форми, обстеження; вправляння в 

конструюванні з використанням знайомих фігур та форм за завданням та зразком; 

групування множин за ознаками форми та кольору; виконання навчально-ігрових 

завдань; участь у спільній розмові, вправляння у відповідях на запитання, складанні 

словосполучень; хорове та індивідуальне промовляння текстів, збагачення активного 

словника. 

 

Дата Зміст роботи 

 Види діяльності з дітьми 

Щодня Ранкова гімнастика   https://youtu.be/_Eftk6ee2mo 

Зорова гімнастика 

 

 

 

 

 

 

 

Фіз.руханка  «Виглядаєм сонечко» 

https://www.youtube.com/watch?v=ycP39IRKRXk&ab_channel 

Пальчикова гімнастика "Яблука" 

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

14.11 Музичне заняття №3 «Музична казочка». 
https://drive.google.com/file/d/1CMbL299taByIjpoNJ45PJP2jLgGVdDfV/view?

usp=sharing 

«Дотримуйся правил безпеки життєдіяльності». 

https://www.youtube.com/watch?v=3z99AxqocVM&ab_channel 

«Знайомство з трикутником» 

https://www.youtube.com/watch?v=RmjWiwa3xBQ 

Дидактична гра 

"Виклади доріжку за зразком" 

https://www.youtube.com/watch?v=R4iLbfannVg 

Консультація для батьків «Здоров’я дитини – багатство країни» (Сайт ЗДО) 

https://www.youtube.com/watch?v=hAV74_wE3i4
https://www.youtube.com/watch?v=iRQi6i5X5Is&list=WL&index=
https://youtu.be/_Eftk6ee2mo
https://www.youtube.com/watch?v=ycP39IRKRXk&ab_channel
https://www.youtube.com/watch?v=etJtbIc_bVg
https://drive.google.com/file/d/1CMbL299taByIjpoNJ45PJP2jLgGVdDfV/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1CMbL299taByIjpoNJ45PJP2jLgGVdDfV/view?usp=sharing
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15.11 Розгляд картини. Бесіда 

Картина «Діти з корабликом» (Володимира Волегова). 

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

опис. Зосередьте увагу на кораблику та вітрилах - попросіть дитину обвести 

їх пальчиком. Складіть разом з дитиною придумки-історії «До кого пливе на 

кораблику?»,  «Що робимо у дорозі?», «З ким пограємося разом». 

Слухання казки «Вовк і семеро козенят». 

https://www.youtube.com/watch?v=0BwcJXBwQsc&ab_channel 

Малювання «Вітрильник». 

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

Смішна вправа для дітей / Емоційна розігрівка / Маски-гримаски 

https://www.youtube.com/watch?v=tZI68PS5XAM 

Консультація для батьків «Спортивні ігри та змагання вдома»  

https://youtu.be/cTw1yWhjbak 

16.11 Музично-ритмічна вправа «В осінньому саду». 

https://www.youtube.com/watch?v=GljdBFz4DEM 

Співи «Люба осінь завітала» 

https://www.youtube.com/watch?v=L1UKrXu44dc 

Фізкультхвилинка «Веселі овочі». 
https://www.youtube.com/watch?v=76Nwi_DKNh4 

Руханка «Осінні дарунки». 
https://www.youtube.com/watch?v=33QdSJoyx_U&t=23s 

«Трикутник – вивчаємо геометричні фігури». 

https://www.youtube.com/watch?v=8XJ_WNwyIQY&ab_channel 

Дидактична гра 

"На яку фігуру схожий предмет?" 

https://www.youtube.com/watch?v=MldBSqbomoQ&t=3s&ab_channel 

Перегляд, обговорення «Вчимо служби допомоги» 

https://www.youtube.com/watch?v=jgcV1M07WdE 

 

17.11 Музичне заняття № 4 

https://www.youtube.com/watch?v=drE9WEQ6uZU&t=15s 

Аплікація «Парасольки». 

https://www.youtube.com/watch?v=4StwwaM4sPk&ab_channel=AlisaSelezneva 

 

Перегляд, обговорення «Уроки обережності - Гострі предмети». 

https://www.youtube.com/watch?v=t8x1wEt1uhI 

Рекомендації для батьків «Вплив мийних засобів» 

18.11 «Складаємо серветки». 

Запропонуйте дітям скласти серветки трикутником до обіду. 

Перегляд «Про здоров’я дітям» 

https://www.youtube.com/watch?v=NL0uEx6pD98 

Фізкультурне заняття  «Сонечко»  https://youtu.be/DSOeNHFcsP4 

Вправи на розвиток дихання. 

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

 

Консультація для батьків «Творча дитина». 
https://vseosvita.ua/library/konsultacia-dla-batkiv-na-temu-tvorca-ditina-

278395.html 
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Тиждень 4        21.11-25.11 «Здоров’я дитини» 

Мета: формувати розуміння, що здоров’я – це одна з головних цінностей життя. 

Формувати у дітей бажання бути сильними, бадьорими, енергійними; піклуватися про 

своє здоров’я. 

«Все різне навколо: форма. Казка-гра» 

Акценти тижня : закріплення всіх набутих знань. Вправляння вмінь та навичок. 

Тренування уваги. Робота над розвитком зв'язного мовлення. Гра в казку (створення та 

відтворення образів, застосування елементарних прийомів драматизації (голос, міміка, 

жести, рухи, інтонація), створення позитивного настрою ,увага на приємні моменти, 

красу навколо та позитив. Підтримка дитини  в активності до пізнання та дії. 

Дата Зміст роботи 

 Види діяльності з дітьми 

Щодня Ранкова гімнастика  https://youtu.be/_Eftk6ee2mo 

 

Зорова гімнастика 

 

 

 

 

 

 

 

Фіз.руханка  «Виглядаєм сонечко» 

https://www.youtube.com/watch?v=ycP39IRKRXk&ab_channel 

Пальчикова гімнастика "Яблука" 

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

21.11 Відео кліп «Діти за мир у всьому світі». 

https://www.youtube.com/watch?v=42ej3mkO3FU 

Слухання. Пісня «Дружать діти на землі». 
https://www.youtube.com/watch?v=mSoTXsEaZeY 

Вправа «Намалюй геометричні фігури» 

Запропонуйте дитині виконати дії відповідно інструкції: намалюй коло у 

квадратику, намалюй квадрат у трикутнику, намалюй трикутник у кружечку. 

Уроки тітоньки Сови. «Мудрі казки. Мікроби». 

https://www.youtube.com/watch?v=OoYqlVQhZ1E 

Консультація для батьків «Безпека дитини» 

https://youtu.be/u2JNFZR3PLg 

22.11 «Свинка Пеппа. Дідусів паровозик». 

https://www.youtube.com/watch?v=WHf3-OlX9qA Перегляд мультфільму. 

Розглядання картинки, обговорення. 

Назвіть кольори всіх вагончиків. 

Якої форми кожний вагон? 

Яку форму мають колеса? 

Скажіть, як співає паровозик? (Ту-ту-у-у-у!) 

 

Побудуйте паровозик із різних зручних предметів, які є вдома. Нехай він 

буде цікавим та незвичайним. Пофантазуйте разом з дитиною. 

 Слухання аудіоказки. «Навіщо треба спати». Енциклопедія здоров’я. 
https://www.youtube.com/watch?v=0WVfYfDsgRA 
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23.11 Музично-дидактичні ігри: 

«Чарівний мішечок» https://www.youtube.com/watch?v=OPcceuGd8p4&t=73s 

 «Весела чи сумна Коза?» https://www.youtube.com/watch?v=kzbYO-

8lBtY&t=5s 

«Що робить Коза?» https://www.youtube.com/watch?v=tqDi8q4M0O8 

Пізнавальне відео «Емоції та почуття» 

https://www.youtube.com/watch?v=17rG9EHzcLI 

Вправа «Уяви собі, що ти…» 

Запропонуйте дитині за допомогою міміки, жестів,рухів уявити, що 

він/вона: 

- осінній листочок; 

- хмаринка з якої падає дощик; 

- зла людина; 

- кіт на сонечку; 

- хитра лисичка; 

- задоволена дитина; 

- дитина, у якої забрали цукерку; 

- заєць, що побачив вовка; 

- котик, на якого гавкає собака; 

- людина, яка підняла щось важке. 

Консультація для батьків: «Користь пальчикової гімнастики для дітей» 

https://www.youtube.com/watch?v=RKTfJdB3zwM 

24.11 Музичне заняття № 5 https://drive.google.com/file/d/1WJtdSpmzkxc7r-

Pp4ZY9azeulQORRbum/view?usp=sharing 

Дидактична гра «Корисна та шкідлива їжа для зубів». 

https://www.youtube.com/watch?v=vCdOsZJJ7SY 

Гра з олівцями: розвиток уваги, пам'яті, орієнтування у просторі 

https://www.youtube.com/watch?v=AFHJsFlP9Qo 

25.11 Рухлива гра «Руки-ноги дриг» https://youtu.be/EkHLOzvAl8Q 

  Пізнавальне відео «Як тварини готуються до зими» 

https://www.youtube.com/watch?v=sPG_JJspJG4 

Пальчикова гімнастика «Осінній листочок» 

https://www.youtube.com/watch?v=lCFU1WRjhHE  

Малювання (штампування листям) "Осінні візерунки " 

https://www.youtube.com/watch?v=MMVGow4_1FY  
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