
План роботи  
на листопад 2022року 

група № 10 “ Калинонька” (6 рік життя) 
 

Розклад навчального навантаження за видами діяльності дітей старшого 

дошкільного віку 

Листопад 

Період Тема тижня 

31.10 –0 4.11 Етикет – правила культурного спілкування 

07.11 – 11.11 Коло друзів 

14.11 – 18.11 Коло друзів 

21.11 – 25.11 Хочу і можу 

28.11 – 02.12 Хочу і можу 
 

Тиждень 1. Тема «Етикет – правила культурного спілкування» 

Цілі і завдання: 

Продовжувати розвивати пізнавальний інтерес, бажання брати участь у дослідах 

Збагачувати уявлення про творчість художників. 

Вчити дітей застосовувати лінії, плями, крапки у процесі створення виразного образу птаха. 

Спонукати дітей замислитися над енергетичною силою слова та використовувати її з 

добрими намірами. 

 

Місячник безпеки 

І. Дорожня безпека 

 

дата Види діяльності 

31.10       1. Ранкова гімнастика 

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

TI6JhnyEdBc9PAMxGOQZl 

І. Полілог «Що сильніше – рука чи слово?» 

1.1 Обговоріть спираючись на досвід дітей, чим більш боляче можна 

вдарити чи потішити. 

Вирішити проблемну ситуацію. 

1.2.Покажіть за допомогою досліду, що зміст того, що ти хочеш сказати, 

можна висловити через зображення слова.  

На прикладі крапки: одна крапка мало що скаже, а ось декілька допоможуть 

висловити ваш задум: багато крапочок схожі на дощик, пісочок, розсипану 

крупу, хлібні крихти, сніг…  

Так само і хвиляста лінія схожа на річку, хвильку, доріжку. 

1.3.Поміркуйте над лінією, якою ви позначите гори, краєчок килимка, 

гармошку тощо. 

1.4.Одне і те саме слово може мати для кожної людини різні смисли. 

Покажіть це на прикладі слів «свято», «подарунок», «болить», до яких 

кожна дитина має намалювати щось, що відбиває значення цього слова для 

неї. 

1.5.Висновок: зрозуміти слово допомагають жести, міміка, знаки. Важливо 

використовувати ці всі засоби, щоб краще тебе зрозуміли і ти навчився 

розуміти інших. 

2. Розглянути картину А.Кай «Совина сім’я» (фото) 

2.1. Запитання: що діти вже знають про птахів? 

Що нового про птахів дізналися діти з цього твору (у кожного птаха – свій 

характер, настрій, стан). 

3. Руханка «Булька» 

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

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


4. Завдання 11 (книга дошкільника І частина ст.75) (фото). 

5. Знайомство з картиною Р.Грін «Сова» 

5.1. Запитання: Як називається ця пташка? 

Чим сови відрізняються від інших птахів? 

Чи бачили справжню сову? 

Де це було? 

ІІ. Музичне заняття №1 з дітьми 6 р.ж. 

https://www.youtube.com/watch?v=YPySr7FRo8I&t=123s 

ІІІ. Інформація для батьків «Місяць листопад» 

https://handmadeliuta.com/misyats-lystopad/ 
Консультація для батьків «Вчимо з дитиною правила дорожнього руху» 

https://vseosvita.ua/library/konsultacia-dla-batkiv-vcimo-z-ditinou-pravila-

doroznogo-ruhu-266535.html 

01.11 1. Ранкова гімнастика 

І. Розгляд сюжетної картини «Приємний вечір» (фото) 

1.1. Обговорити бажану й небажану мовленнєву поведінку рідних людей 

під час виконання домашніх справ. 

1.2. Запитати: яка атмосфера спілкування з рідними в них переважає і яка 

їм приємна, як вони це можуть змінити, покращити. 

1.3. Поміркувати: що робить розмову людей приємною, крім дотримання 

правил етикету (обізнаність у темі, що обговорюється, дружні стосунки з 

учасниками спілкування, приємні умови спілкування тощо). 

2. Руханка «Повтори як я» 

https://www.youtube.com/watch?v=k959FpplzlM 

3. Завдання 13 (книга дошкільника І частина ст.77) 

4. Пальчикова гімнастика 

5. Ліплення «Натюрморт»  

https://www.youtube.com/watch?v=YCrjycxwGMQ 
ІІ. Фізкультурне заняття на розвиток рівноваги, координації та спритності 

для дітей старших 

вікових груп 

https://youtu.be/tkSS0HILXpM 
ІІІ. Азбука безпеки на дорозі тітоньки Сови- Історія правил дорожнього 

руху 

https://www.youtube.com/watch?v=fxXSU-Q4mpA 

ІV. Інформація для батьків «Етика спілкування» 

http://www.etica.in.ua/etika-spilkuvannya/ 

02.11 1. Ранкова гімнастика 

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

TI6JhnyEdBc9PAMxGOQZl 

І. Пригадайте, які магазини відомі дітям. Що в них схоже, а чим відрізняються. 

1.1.Мовленнєва вправа «Продовж речення» 

В нашому місті є такі магазини…. 

В продуктовому магазині можна купити… 

В магазині не можна… 

В магазинах працюють… 

Магазини потрібні для того, щоб… 

2.Завдання 14 (книга дошкільника І частина ст.79) (фото) 

3.Пригадати правила поведінки в магазині. 

Чого не можна робити, і яка поведінка буде бажаною. 

4. Практичне завдання: скласти список необхідних покупок для 

приготування тістечка, або сімейної вечері. 

(Які  продукти необхідні, та кількість за рецептом). 

За бажанням можна приготувати тістечка, вечерю разом з дітьми. 

4.1. Мультфільм «Сім’я свинки Пеппи їдуть у супермаркет» 

https://www.youtube.com/watch?v=1GTXfx8-FV8 

ІІ. Відео бесіда «Осінь». 

https:// www.youtube.com/watch?v=r_qypWSMe3I 

https://www.youtube.com/watch?v=YPySr7FRo8I&t=123s%20
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https://vseosvita.ua/library/konsultacia-dla-batkiv-vcimo-z-ditinou-pravila-doroznogo-ruhu-266535.html
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https://www.youtube.com/watch?v=fxXSU-Q4mpA
http://www.etica.in.ua/etika-spilkuvannya/
https://youtu.be/zrJ6iZAD5KQ?list=PLR61TZL5WZ_-
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Слухання пісні «Дарунки осені». 

https://www.youtube.com/watch?v=yUzCc5v45qs 

Музично-ритмічна вправа «Чим ти, білочко, запаслась?» 

https://www.youtube.com/watch?v=ZgTCMLmmR98 

Руханка «Осінні човники». 

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

ІІІ. Батькам на замітку «Правила поведінки в громадських місцях» 

http://kutkivka-zosh.dvorichna-vo.gov.ua/info/page/16744 
«Безпека дитини на дорозі» 

https://vseosvita.ua/library/konsultacia-dla-batkiv-na-temu-bezpeka-ditini-na-

dorozi-347241.html 

03.11 1. Ранкова гімнастика 

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

TI6JhnyEdBc9PAMxGOQZl 

І. « Гарні манери» - поговорити, кого чи чого стосуються ці слова – людей, 

тварин, оточуючих предметів. 

1.1. Запитання:  

Манери – це про мовлення, поводження, зовнішній вигляд чи про все 

разом? 

Звідки маленька дитина чи людина в іншій країні може дізнатися про 

загальні правила залишатися вихованою? 

Хто або що їй у цьому можуть допомогти? 

1.2. Допоможіть дітям визначитися, де, в чому і яким чином проявляються 

гарні манери. 

2. Руханка «Булька» 

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

3.Майстер-клас «Запрошуємо на обід». Складання серветки для обіднього 

столу. 

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

4. Мультфільм про Попелюшку. 

https://www.youtube.com/watch?v=deqDhxE30_I 

4.1. Питання: Які дії, елементи зовнішності персонажів казки не 

відповідають гарним манерам, їх не варто повторювати. 

4.2. Поміркуйте разом з дітьми, чому гарні манери повинні бути не лише 

ззовні, а й у свідомості людини. 

ІІ. Фізкультурне заняття на розвиток рівноваги, координації та спритності 

для дітей старших вікових груп 

https://youtu.be/tkSS0HILXpM 

ІІІ. Азбука безпеки на дорозі тітоньки Сови- дорога і дорожні знаки  

https://www.youtube.com/watch?v=bXzxrSoK2Dc 

04.11 1. Ранкова гімнастика 

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

TI6JhnyEdBc9PAMxGOQZl 

І. Створення  «Книги гарних манер». 

1.1. Це може бути так: одяг і взуття; гігієна; гарні манери за столом; 

порядок навколо;  у транспорті; в лікарні; в театрі; дорослі і діти; люди і 

тварини; дружньо до природи. 

1.2.  Планування та розподіл завдань. 

1.3. Обсудити зміст сторінок і визначитися із назвою книги. 

1.4. Прикрашання книги. 

2. Руханка «Непосида» 

https://www.youtube.com/watch?v=tG6Tv_lzB6Q 

ІІ. Батькам на замітку «Гарні манери, які можна прищепити дитині» 

https://childdevelop.com.ua/articles/upbring/6085/ 
Інформація для батьків «Безпека дітей на дорогах: 12 правил». 

https://childdevelop.com.ua/articles/health/9479/ 
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Тиждень ІІ «Коло друзів» 
Цілі і завдання: 

Уточнити уявлення дітей про сутність понять «дружба», «друг», «дружити» і значення 

взаємин для людей. 

Формувати діамонологічні вміння, зокрема, вміння домовлятися, звертатися, пояснювати, 

доводити, робити висновки. 

Розвивати художньо-естетичне сприймання літературних текстів у єдності з формою та 

змістом. 

Продовжувати збагачувати досвід дітей щодо самостійного розв’язання проблемних 

ситуацій у процесі взаємодії як із дітьми, так і з дорослими. 

ІІ. Пожежна безпека 

 

Дата  Види діяльності 

07.11 1. Ранкова гімнастика 

https://youtu.be/r6RGilv_iGw?list=PLR61TZL5WZ_- 

TI6JhnyEdBc9PAMxGOQZl 

І. Вислів «Дружба подвоює радість і зменшує сум». 

1.1. Як ви розумієте цей вислів? 

1.2. Попросити дитину розповісти про свого найліпшого друга. 

1.3. Розкажіть про свого друга. 

1.4. Поміркуйте над тим, що важливіше: те, що ти отримуєш від друга, чи 

те, що ти для нього можеш зробити. 

1.5. Як проявляється дружба? 

2. Читання казки М.Пляцковського «Урок дружби». 

https://vstart.com.ua/batkam/t6/ 

2.1. Питання: Який урок щодо дружби діти засвоїли завдяки цій історії. 

Руханка https://www.youtube.com/watch?v=8_5pWZZviWE 

3. Практичне завдання: викласти з лічильних паличок дерево або квітку. 

3.1. Презентація «Чарівні палички» 

https://vseosvita.ua/library/embed/01007o9d-5332.pptx.html 

4. Завдання 1 (книга дошкільника ІІ частина ст.4) (фото) 

5. Музично-танцювальна гімнастика «Якщо весело живеться, роби так. 

https://www.youtube.com/watch?v=SclSftH03pQ 

До дня української писемності і мови 

ІІ. Музичне заняття № 2 «Українська мова і музика» з дітьми 5 та  6 р.ж. 

https://www.youtube.com/watch?v=jAQ2jDEfABI&t=12s 
ІІІ. Повчальне відео для дітей «Хто такі пожежники» 

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

ІV. Інформація для батьків «День української писемності та мови: 25 

цікавих фактів» 

https://dyvys.info/2021/11/09/den-ukrayinskoyi-pysemnosti-ta-movy-25-

tsikavyh-faktiv/ 
Інформація для батьків «Пожежна безпека» 

https://vseosvita.ua/library/informacia-dla-batkiv-pozezna-bezpeka-456100.html 

08.11 1. Ранкова гімнастика 

https://youtu.be/r6RGilv_iGw?list=PLR61TZL5WZ_- 

TI6JhnyEdBc9PAMxGOQZl 

І. У форматі полілогу обговоріть з дітьми питання про те, що підтримує 

дружбу і що небезпечне для дружніх взаємин, чому не можна купити 

дружбу за цукерки чи за інші подарунки. 

2. Читання короткого оповідання В.Осєєвої « Сине листя» 

https://vstart.com.ua/batkam/t6/ 

2.1. Обговорити: чому не склалися дружні взаємини між дівчатками. 

3.Завдання 4 (книга дошкільника ІІ частина ст.6) (фото) 

Руханка https://www.youtube.com/watch?v=8_5pWZZviWE 

4. Практичне завдання «Подарунок другові» (малюнок, аплікація, ліплення, 

конструювання – за вибором дитини). 

https://youtu.be/r6RGilv_iGw?list=PLR61TZL5WZ_-
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5. Пантомімічна вправа «Зрозумій мене» 

5.1. Пояснити за допомогою жестів, рухів , що таке дружба, злагода, пліч-о-

пліч, поряд, суперечка. 

6.  Презентація «Про вогонь нам треба знати, з ним не можна жартувати» 

https://www.youtube.com/watch?v=iRQi6i5X5Is&t=42s 

ІІ. Інформація для батьків «Пантоміма - така гра, пантоміма – в життя». 

https://vseosvita.ua/library/pantomima-taka-gra-pantomima-v-zitta-413927.html 

09.11 1. Ранкова гімнастика 

https://youtu.be/r6RGilv_iGw?list=PLR61TZL5WZ_- 

TI6JhnyEdBc9PAMxGOQZl 

І. Обговорити слово «команда». 

1.1. Поміркувати, чому у спорті, музичній діяльності, праці неможливо 

добитися успіхів без міцної команди. 

1.2. А чи можлива команда без дружби? 

1.3. Ознайомлення з прислів’ями та приказками про дружбу: 

«Дружба і братство – найдорожче багатство» 

 «Вірний друг дорожче від золота» 

2.Запитання: 

Чи можна сказати, що у здорової людини всі органи дружать між собою? 

Як у цьому можна переконатися? 

Чому для здоров’я важливо мати друзів, бути дружнім по світу? 

Що відбувається, якщо навпаки. 

2.1. Проведіть дослід, що сприймати предмет це явище очам 

«допомагають» руки, ноги, ніс, вуха і, звичайно, розум. 

2.2. Зробіть висновок про потребу підтримувати здоров’я органів і систем 

організму, дружньо ставитися до свого тіла, допомагати йому. 

Руханка https://www.youtube.com/watch?v=8_5pWZZviWE 

3. Завдання 6 (книга дошкільника ІІ частина ст.7) (фото). 

4. Знайомство з картиною П.Пакін «Хокей» (фото) 

4.1. Запитати: чи є учасники гри на картині командою, аргументувати свою 

думку. 

5. Мультфільм «Бременські музиканти» 

https://www.youtube.com/watch?v=TDY3_k3Xns0 

5.1. Обговорити, за якими ознаками можна зробити висновок, що 

музиканти – друзі, діють, як єдина команда. 

6. Аплікація «Хокеїстів» (фото альбом І частина ст.27) 

7. Мультфільм «Правила пожежної безпеки» 

https://www.youtube.com/watch?v=k46yxx_-6N4&t=13s 

ІІ. Музичне заняття № 3 з дітьми 6 р.ж. 

https://www.youtube.com/watch?v=YPySr7FRo8I&t=123s 

ІІІ. Інформація для батьків «Як пояснити дитині, що таке дружба?» 

https://mandarinka.com.ua/blog/dityacha-druzhba-pro-druzhbu-dlya-ditej/ 

10.11 1. Ранкова гімнастика 

https://youtu.be/r6RGilv_iGw?list=PLR61TZL5WZ_- 

TI6JhnyEdBc9PAMxGOQZl 

І. Поняття «допомога» і «підтримка» 

1.1 Уточнити, чи розуміють діти різницю між поняттями «допомога» і 

«підтримка». 

Чи пропонували діти коли-небудь іншим свою допомогу? 

Підтримка – це також допомога? 

А силою рук – щось донести, зробити? 

Силою розуму – додумати, знайти рішення? 

Чому будь-яку справу з друзями робити легше, ніж самому? 

2. Практична робота «Поскладати взуття» 

2.1. Згрупувати його за певними ознаками (для хлопчиків/дівчаток; для 

сухої/мокрої погоди; шкіряне та будь-яке інше). 

2.2. Розпитати дітей про правила догляду за взуттям. 

2.3. Запропонувати одягнути гумові рукавички та витерти пил 

https://www.youtube.com/watch?v=iRQi6i5X5Is&t=42s
https://vseosvita.ua/library/pantomima-taka-gra-pantomima-v-zitta-413927.html
https://youtu.be/r6RGilv_iGw?list=PLR61TZL5WZ_-
https://youtu.be/r6RGilv_iGw?list=PLR61TZL5WZ_-
https://www.youtube.com/watch?v=8_5pWZZviWE
https://www.youtube.com/watch?v=TDY3_k3Xns0
https://www.youtube.com/watch?v=k46yxx_-6N4&t=13s
https://www.youtube.com/watch?v=YPySr7FRo8I&t=123s
https://mandarinka.com.ua/blog/dityacha-druzhba-pro-druzhbu-dlya-ditej/
https://youtu.be/r6RGilv_iGw?list=PLR61TZL5WZ_-
https://youtu.be/r6RGilv_iGw?list=PLR61TZL5WZ_-


спеціальними серветками. 

3.Прослухати пісню «Чоботята-дроботята» (муз.Е.Шор-Чудновської, 

сл.В.Лодижця) 

https://www.youtube.com/watch?v=Tbl2FuCX24k 

3.1. Запитати про характер пісні. 

Які бажання вона в них викликає. 

3.2. Повідомити про такий елемент українського танцю дроботушки. 

Запропонувати дітям повторити цей рух. 

Руханка https://www.youtube.com/watch?v=8_5pWZZviWE 

4. Лексико-граматичні ігри: «Мій, моя, моє» 

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

«Один – багато» 

https://www.youtube.com/watch?v=LE9qp3UUIKU 

5.Практична робота.  Запросити дітей допомогти у догляді за кімнатними 

рослинами. 

6. Читання казки В Сутєєва «Палочка-виручалочка»  

(аудіоказка https://www.youtube.com/watch?v=hEXWq2ZeT-8 

6.1. Обговорити дії головного персонажа. 

Чому він не чекав, поки попросять про допомогу, а починав діяти першим? 

У яких ситуаціях це допустимо? 

7. Мультфільм «Що робити під час пожежі?» 
https://www.youtube.com/watch?v=vTSBL_YOcc4 

ІІ. Консультація для батьків «Як привчити дитину до порядку?» 

https://vseosvita.ua/library/konsultacia-dla-batkiv-ak-privciti-ditinu-do-poradku-

314293.html 

11.11 1. Ранкова гімнастика 

https://youtu.be/r6RGilv_iGw?list=PLR61TZL5WZ_- 

TI6JhnyEdBc9PAMxGOQZl 

І. Організувати полілог. Поміркувати  разом над тим, коли якась річ стає 

подарунком.  

1.1. Адже лялька тільки за певних умов стає подарунком для дівчинки. За 

яких? 

1.2. Що може бути подарунком? 

1.3. Які правила дарування вам відомі? 

1.4. Чого не варто дарувати? 

1.5. Як правильно приймати подарунки? 

2. Знайомство з картиною Н.Чакветадзе «Хлопчик з квітами» (фото) 

2.1. Бесіда-міркування: для кого хлопчик приготував букет, на кого він 

може чекати та ін. 

Руханка https://www.youtube.com/watch?v=8_5pWZZviWE 

3.Практична робота «Листівка для друга» 

4. Завдання 9 (книга дошкільника ІІ частина ст.10) 

5. Під час прогулянки поговорити про те, які подарунки дарує нам природа. 

6. Мультфільм «Як поводитись при виявленні невідомих предметів» 

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

ІІ. Інформація для батьків «23 подарунки дитині, які вона збереже на все 

життя» 

http://dnz60.edu.vn.ua/?page_id=651 

«Як обрати дитині подарунок?» 

https://osvitoria.media/experience/yak-obraty-dytyni-podarunok/ 
Консультація для батьків «Діти і вогонь» 

https://vseosvita.ua/library/konsultacia-dla-batkiv-vogon-i-diti-264990.html 

 

ІІІ тиждень «Коло друзів»  
Цілі і завдання: 

Продовжувати розвивати пізнавальний інтерес, бажання брати участь у дослідах. 

Вчити висувати припущення та перевіряти їх за допомогою дослідів. 

https://www.youtube.com/watch?v=Tbl2FuCX24k
https://www.youtube.com/watch?v=8_5pWZZviWE
https://www.youtube.com/watch?v=oeCiYxuPtyE
https://www.youtube.com/watch?v=LE9qp3UUIKU
https://www.youtube.com/watch?v=hEXWq2ZeT-8
https://www.youtube.com/watch?v=vTSBL_YOcc4
https://vseosvita.ua/library/konsultacia-dla-batkiv-ak-privciti-ditinu-do-poradku-314293.html
https://vseosvita.ua/library/konsultacia-dla-batkiv-ak-privciti-ditinu-do-poradku-314293.html
https://youtu.be/r6RGilv_iGw?list=PLR61TZL5WZ_-
https://youtu.be/r6RGilv_iGw?list=PLR61TZL5WZ_-
https://www.youtube.com/watch?v=8_5pWZZviWE
https://www.youtube.com/watch?v=DmtnGFlEgwo
http://dnz60.edu.vn.ua/?page_id=651
https://osvitoria.media/experience/yak-obraty-dytyni-podarunok/
https://vseosvita.ua/library/konsultacia-dla-batkiv-vogon-i-diti-264990.html


Ознайомити дітей із властивостями природних барвників та способами їх використання для 

малювання. 

Спонукати дітей замислитися над тим, що є справи, які краще робити разом, а є такі, що їх 

ліпше виконувати на одинці. 

ІІІ. БЖД 

 

Дата  Вид діяльності 

14.11 1. Ранкова гімнастика 

https://youtu.be/ENbkigHpE4U 

І. Міркування над поняттями «поряд» і «разом». 

1.1. Не лише пояснити, а й показати  жестами, рухами суть цих понять. 

1.2. Що можна робити разом (на спільний результат), а що поряд (кожен за 

себе). 

2.Значення кімнатних рослин. 

2.1. Помилуватися красою рослин. 

2.2. Запитати які з них знайомі, тобто знають назву та особливості догляду 

за ними. 

2.3. Міркування:  

- які дії догляду за рослинами під силу одному (полити, протерти листя, 

розпушити землю); 

- які можливо виконати лише гуртом (пересадити, перенести з місця на 

місце). 

3. Руханка «Фізкультхвилинка з рослинами» 

https://www.youtube.com/watch?v=tHzi5VwpBqo 

4. Знайомство з картиною В.Валевської «Натюрморт». (фото). 

4.1. Малювання «Букет квітів» (штампування зім’ятим папером». 

 https://www.youtube.com/watch?v=I9ffEs8q2BA 

5. Завдання 10 (книга дошкільника ІІ частина ст.11). 

6. Перегляд навчального відео «Безпека дитини у побуті» 

https://www.youtube.com/watch?v=IBfoPFV2yL0 

ІІ. Музичне заняття з дітьми 6 р.ж. 

Музично-ритмічна вправа «В осінньому саду». 

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

«Урожай» (старша група). 

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

ІІІ. Консультація для батьків  «Нетрадиційні техніки малювання» 

https://vseosvita.ua/library/konsultacii-dla-batkiv-netradicijni-tehniki-maluvanna-

123306.html 

15.11 1. Ранкова гімнастика 

https://youtu.be/ENbkigHpE4U 

І. Проблемні питання: 

- «Що частіше купують – шкарпетки чи рукавички?» 

«Чому ліфт у багатоповерхівці не може їздити вздовж поверху?» 

1.1 Поміркувати і сформулювати щонайменше по два аргументи, які 

підтверджують думку. 

2. Пояснення існування особливих слів, якими називають зовсім різні 

предмети (нога – ніжка, спина – спинка, рука – ручка). 

2.1. Запропонувати знайти вдома те, що можна назвати цими словами. 

3. Знайомство з картиною Е.Похибової-Джонсон «Птахи». (фото) 

3.1. Питання: 

- Що зображено на картині? 

- Що ви бачите такого, що дозволяє вам так говорити? 

- Що ви можете сказати про цих персонажів? 

- Як ви гадаєте, за допомогою яких художніх інструментів художник 

створив цю картину? 

4. Руханка «Фізкультхвилинка з рослинами» 

https://www.youtube.com/watch?v=tHzi5VwpBqo 

5. Завдання 12 (книга дошкільника ІІ частина ст.13). 

https://youtu.be/ENbkigHpE4U
https://www.youtube.com/watch?v=tHzi5VwpBqo
https://www.youtube.com/watch?v=I9ffEs8q2BA
https://www.youtube.com/watch?v=GljdBFz4DEM
https://www.youtube.com/watch?v=pwpOpgMCaJk
https://vseosvita.ua/library/konsultacii-dla-batkiv-netradicijni-tehniki-maluvanna-123306.html
https://vseosvita.ua/library/konsultacii-dla-batkiv-netradicijni-tehniki-maluvanna-123306.html
https://youtu.be/ENbkigHpE4U
https://www.youtube.com/watch?v=tHzi5VwpBqo


6. Слухання казки Г.Сапгіра «Мій друг парасолька». 

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

6.1. Запитання: 

- Чи хотів би хто бути для свого друга лише парасолькою чи лійкою? 

- Що у взаєминах слоненяти і поросяти не так? 

- Чому їх не можна вважати дружніми, принаймні на початку історії? 

ІІ. Корисні поради батькам «Як навчити дитину дружити» 

https://vseosvita.ua/library/korisni-poradi-batkam-ak-navciti-ditinu-druziti-

277141.html 
«Безпека дитина вдома і в побуті» 

https://vseosvita.ua/library/konsultacia-bezpeka-ditini-vdoma-i-v-pobuti-

356295.html 

16.11 1. Ранкова гімнастика 

https://youtu.be/ENbkigHpE4U 

І. Бесіда про командну гру у формі змагання. 

1.1. Які змагальні ігри ви знаєте? 

Де є переможці і ті, хто програв? 

Чому одні перемагають, а інші програють? 

Чи можуть бути переможці без переможених? 

Якщо та переміг у грі, то це означає, що ти завжди переміг, чи лише в цій 

грі? 

Якщо програв у грі, чи означає це, що ти програв назавжди? 

2. Слухання п’єси Е.Грига «Похід гномів» 

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

2.1. Запитання: 

Що діти собі уявляють, коли звучить перша частина. 

Про кого ця музика розповідає? 

Що хочеться робити під цю музику? 

Як змінилася музика другої частини? 

3. Руханка  «Славні козаки» 

https://www.youtube.com/watch?v=4kLBV_Fjq-E 

4. Розповідь, як козаки на Січі жили і готувалися до походу, тренувалися і 

готували себе до перемоги. 

https://www.radiosvoboda.org/a/photoreportazh-yak-zhyly-peresichni-kozaky-

na-zaporizkiy-sichi/30878391.html 

https://www.dnipro.libr.dp.ua/ukrainska_kuhnya_recepti_tradicii 

https://ethnography.org.ua/content/yak-kozaky-zbyralys-u-pohody 

5.Завдання 14 (книга дошкільника ІІ частина ст.14) 

6. Читання казки К.Перелісної «Довгоніс». 

6.1. Висловити сою думку щодо почутого. 

6.2. Виокремити в казці реальні факти про осінні особливості холодної 

пори року, про життя птахів, про особливості їх існування. 

7. Інтерактивна гра «Небезпечні предмети» (в побуті) 

https://vseosvita.ua/library/interaktivna-gra-nebezpecni-predmeti-v-pobuti-

277787.html 

ІІ. Музичне заняття з дітьми 6 р.ж. 

https://www.youtube.com/watch?v=32EbCZ8i52E 

17.11 1. Ранкова гімнастика 

https://youtu.be/ENbkigHpE4U 

І. Обговорення: які цікаві фільми діти переглянули останнім часом. 

1.1. Як би ви визначили, що таке кіно? 

Що відомо про кіно. 

Що треба для того, щоб зняти найпростіше кіно? 

З’ясувати якими бувають фільми: науковими – про різні наукові 

дослідження і досягнення;  

Художніми – в них ролі виконують справжні актори і спеціально 

створюють місце подій; 

Мультиплікаційними – герої в них намальовані. 

https://www.youtube.com/watch?v=3BHbilC_lIc
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https://vseosvita.ua/library/konsultacia-bezpeka-ditini-vdoma-i-v-pobuti-356295.html
https://youtu.be/ENbkigHpE4U
https://www.youtube.com/watch?v=tFfcZRyxIyw
https://www.youtube.com/watch?v=4kLBV_Fjq-E
https://www.radiosvoboda.org/a/photoreportazh-yak-zhyly-peresichni-kozaky-na-zaporizkiy-sichi/30878391.html
https://www.radiosvoboda.org/a/photoreportazh-yak-zhyly-peresichni-kozaky-na-zaporizkiy-sichi/30878391.html
https://www.dnipro.libr.dp.ua/ukrainska_kuhnya_recepti_tradicii
https://ethnography.org.ua/content/yak-kozaky-zbyralys-u-pohody
https://vseosvita.ua/library/interaktivna-gra-nebezpecni-predmeti-v-pobuti-277787.html
https://vseosvita.ua/library/interaktivna-gra-nebezpecni-predmeti-v-pobuti-277787.html
https://www.youtube.com/watch?v=32EbCZ8i52E
https://youtu.be/ENbkigHpE4U


2. Запропонувати придумати і зняти документальне кіно про друзів і 

дружнє ставлення до світу. 

2.1. Планування послідовності в які треба діяти. 

Придумати про що і кого буде фільм. 

Де відбуватимуться зйомки; потренуватися. 

Обдумати як показати батькам. 

3. Створення реклами фільму та назви (можна виліпити з пластиліну чи 

вирізати з кольорового паперу). 

4. Руханка «А ти готовий?» 

https://www.youtube.com/watch?v=Jl-L-zHQP2A 

5. Слухання казки А.Ліндрен «Пеппі Довгапанчоха» 

https://www.youtube.com/watch?v=69gGcRgl-F0 

ІІ. Поради батькам «Фільми, які варто переглянути батькам» 

http://dity.ogo.ua/women-club/filmi-yaki-varto-pereglyanuti-batkam/ 
«Безпека дитини» 

https://youtu.be/u2JNFZR3PLg 

18.11 1. Ранкова гімнастика 

https://youtu.be/ENbkigHpE4U 

І. Презентація «Професії у кінематографі» 

https://naurok.com.ua/prezentaciya-profesi-u-kinematografi-18933.html 

2. Записати відео найцікавіше про себе. 

3. Спільний виступ – виконання пісні чи танцю. 

4. Зняти на відео діалоги з батьками, у яких діти можуть поцікавитися, які 

книжки, ігри, справи є для них найулюбленішими. 

5. Руханка «А ти готовий?» 

https://www.youtube.com/watch?v=Jl-L-zHQP2A 

6. Створення святкової атмосфери, прикрашання місця презентації. 

7. Зробити спільну фотографію на пам’ять. 

8. Презентація з ОБЖД «Безпека у побуті» 

https://vseosvita.ua/library/prezentacia-z-obzd-bezpeka-upobuti-246784.html 

ІІ. Поради батькам «Давайте разом: творчість із дітьми!» 

https://bi.ua/ukr/posts/view/davayte-vmeste-tvorchestvo-s-detmi/ 

 

 

Тиждень ІV « Хочу і можу» 
Цілі і завдання: 

Допомогти дітям усвідомити в зіставленні значення понять «хочу», «можу», «треба». 

Продовжувати формувати вміння комунікувати, триматися теми розмови, ставити 

запитання та відповідати на них по суті. 

Розвивати художньо-естетичне сприймання художніх творів  єдності форми та змісту. 

Продовжувати збагачувати досвід самостійного розв’язання дітьми проблемних ситуацій, 

взаємодіючи з дітьми і дорослими. 

ІV. Здоров’я дитини 

 

Дата  Вид діяльності 

21.11 1. Ранкова гімнастика  

https://youtu.be/ENbkigHpE4U 

І. Бесіда про значення слів «хочу», «можу», «треба». 

1.1. Попросити пояснити, значення кожного з них. 

1.2 Чому не можливо, щоб все було тільки так, як хочеш ти? 

1.3. Чому не завжди «хочу» збігається з можу? 

1.4. Чому не завжди збігаються «хочу» і «треба»? 

2. Завдання 1 (книга дошкільника ІІ частина ст.18) (фото) 

3. Ситуація: одна дівчинка в зоопарку вимагала від своїх батьків, щоб ті 

купили їй лисицю: «Хочу, щоб у мене вдома жила лисичка». І сердилася, 

чому батьки не погоджуються. 

3.1. Питання: 

Щоб ви сказали цій дівчинці? 

https://www.youtube.com/watch?v=Jl-L-zHQP2A
https://www.youtube.com/watch?v=69gGcRgl-F0
http://dity.ogo.ua/women-club/filmi-yaki-varto-pereglyanuti-batkam/
https://youtu.be/u2JNFZR3PLg
https://youtu.be/ENbkigHpE4U
https://naurok.com.ua/prezentaciya-profesi-u-kinematografi-18933.html
https://www.youtube.com/watch?v=Jl-L-zHQP2A
https://vseosvita.ua/library/prezentacia-z-obzd-bezpeka-upobuti-246784.html
https://bi.ua/ukr/posts/view/davayte-vmeste-tvorchestvo-s-detmi/
https://youtu.be/ENbkigHpE4U


Пригадати, які умови життя диких тварин, чим вони харчуються.  

4. Читання казки В.Катаєва «Квітка-семицвітка» 

https://vstart.com.ua/batkam/t7/ 

4.1. Запитання: які з дій дівчинки в реальному житті не можливі. 

5. Руханка «Повтори як я» 

https://www.youtube.com/watch?v=k959FpplzlM 

6. Знайомство з картиною Е.Попової «Повітряна кулька» (фото) 

6.1. Запитання: 

Що відбувається на картині? 

Що ти бачиш такого, що дозволяє тобі так думати? 

Чому кулю, яку побачили на картині, називають повітряною? 

Куди подорожують діти на повітряній кулі? 

Якими, на твою думку, виглядають з висоти повітряної кулі машини, високі 

будинки, люди. 

ІІ. День здоров’я 

1.Музична розвага «Навіщо мити руки»? 

https://www.youtube.com/watch?v=80_hcyapWxg 

2. Пісня «Будь здоровий!». 

https://www.youtube.com/watch?v=58ta2TJaAr4 
3. Корисні звички для дітей на кожен день .Слушні поради дітям 

https://www.youtube.com/watch?v=xKBRIY8RNPY&t=51s 

ІІІ. Інформація для батьків «Дитяча істерика: задовольнити «хочу» чи 

відмовити» 

https://vechirniy.kyiv.ua/news/55187/ 
«Гаджети в житті дитини – за і проти» 

https://vseosvita.ua/library/konsultacia-dla-batkiv-gadzeti-v-zitti-ditini-za-i-proti-

239724.html 

22.11 1. Ранкова гімнастика 

https://youtu.be/ENbkigHpE4U 

ІІ. Гра «Чарівна торбинка».  

1.1. Поскладати туди гумові, пластмасові, металеві, паперові предмети. 

1.2. Діставати із торбинки якийсь предмет, та з’ясовувати що це. 

1.3. Визначення призначення, якостей і властивостей предметів. 

1.4. Міркування: що трапиться, якщо м’яч (килимок, рукавички) 

виготовити зі скла. 

Зубну щітку, мильницю, склянку – з паперу. 

Машинку, ножиці, виделку – з пластиліну. 

2. Руханка Повтори як я» 

https://www.youtube.com/watch?v=k959FpplzlM 

3.Практичне завдання зробити «Геометричний калейдоскоп» 

4. Завдання 4 (книга дошкільника ІІ частина ст.21) (фото) 

5. Дослід: перевірити, що можна, а що не можна робити 

- намалювати круги на воді (піску, за допомогою паличок); 

- занурити у воду (пісок) предмет, з’ясувати, що з ним сталося; 

- спробувати скласти з паличок хвилясту лінію; 

- набрати в долоні пісок, виміряти грудку піску столовими ложками; 

- набрати в долоні води. 

6. Розучити українську колискову. (на свій вибір). 

ІІ. На допомогу батькам «Геометричні фігури дітям» 

https://www.youtube.com/watch?v=n7Z-1sV497U 

«10 українських колискових, які варто заспівати своїм дітям» 

https://vsviti.com.ua/interesting/society/104146 
«Ігри на природі» 

https://vseosvita.ua/library/konsultacia-dla-batkiv-igri-na-prirodi-265682.html 

23.11 1. Ранкова гімнастика 

https://youtu.be/ENbkigHpE4U 

ІІ. Значення слів «досягнення» та «рекорди». 

1.1. Міркування: чи можуть бути досягнення без умінь, рекорди без 

https://vstart.com.ua/batkam/t7/
https://www.youtube.com/watch?v=k959FpplzlM
https://www.youtube.com/watch?v=80_hcyapWxg
https://www.youtube.com/watch?v=58ta2TJaAr4
https://www.youtube.com/watch?v=xKBRIY8RNPY&t=51s
https://vechirniy.kyiv.ua/news/55187/
https://vseosvita.ua/library/konsultacia-dla-batkiv-gadzeti-v-zitti-ditini-za-i-proti-239724.html
https://vseosvita.ua/library/konsultacia-dla-batkiv-gadzeti-v-zitti-ditini-za-i-proti-239724.html
https://youtu.be/ENbkigHpE4U
https://www.youtube.com/watch?v=k959FpplzlM
https://www.youtube.com/watch?v=n7Z-1sV497U
https://vsviti.com.ua/interesting/society/104146
https://vseosvita.ua/library/konsultacia-dla-batkiv-igri-na-prirodi-265682.html
https://youtu.be/ENbkigHpE4U


досягнень. 

1.2. Пояснити, що рекорд – це визнане досягнення, , який шість разів 

перемагав сам себе. Згадайте про причини, що спонукають людей на 

рекорди. 

https://ua.tribuna.com/uk/tribuna/blogs/nicefootball/2834614/ 

2. Вправи на самодослідження: 

2.1. Визначитися зі своїми вміннями та дослідженнями: 

Ви ж умієте ходити? А можете пройти по вузенькій доріжці? 

Ви вмієте тримати м’яч?. А чи зможете хвилину утримати м’яч у руці? 

Ви умієте стояти на одній ніжці? Ви можете  так простояти цілу хвилину? 

2.2. Отже, «вмію» і «можу» - не одне й те саме? 

Як навчитися умілості? 

3. Знайомство з картиною Ф.Манайла «Водоспад» (фото) 

3.1. Питання:  

Що відбувається на картині? 

Що ще відбувається? 

Що ти бачиш тут такого, що дозволяє тобі так думати? 

4. Завдання 5 (книга дошкільника ІІ частина ст.22) (фото) 

5. Аудіоказка «Заєць-хвалько» 

https://www.youtube.com/watch?v=myZeX1_GL8Q 

5.1. Обговорити, які свої бажання зайчик видавав за досягнення. 

6. Спостереження, як потемніла кора на стовбурах дерев. 

Поговорити про те, чому це відбувається напередодні холодної пори року. 

Звернути увагу на тому, що люди також намагаються зберегти тепло в 

різний спосіб. 

ІІ. Музичне заняття з дітьми 6 р.ж. 

https://www.youtube.com/watch?v=TCSXNY-Eg6k 

7. «Мишеня Мишко і брудні лапки». Казки про здоров’я та гігієну. 

https://www.youtube.com/watch?v=Xh2jkJhg5xE 

7.1. Закріплення правил миття рук та обличчя у повсякденні  

ІІІ. Для батьків: 

1. Розвиваючий мультфільм «Листопад для малят» 

https://www.youtube.com/watch?v=v1eykCocUA0 
2. Відео-консультація для батьків «Спортивні ігри та змагання вдома» 

https://youtu.be/cTw1yWhjbak 
24.11 1. Ранкова гімнастика 

https://youtu.be/ENbkigHpE4U 

І. Міркування: чи можуть бути буденні справи мами чи бабусі по дому 

лише її турботами? 

1.2. Назвати, які обов’язки має кожен член родини. 

1.3. Які справи важливі для всіх? 

1.4. Перелічити, що робить матуся по господарству для всіх. 

Зробити висновок, чому їй потрібна допомога. 

1.5. Обговорити, що діти можуть допомогти робити на кухні. 

2. Сортування квасолі та гороху у дві чашки. 

3. Предмети-помічники на кухні. 

3.1. Розглянути вибрані предмети та розповісти які функції виконують. 

3.2. Послухати, як звучать кухонні предмети в умовах різних дій (покласти, 

кинути, постукати тощо). 

4. Руханка «Повтори як я» 

https://www.youtube.com/watch?v=k959FpplzlM 

5. Завдання 6 (книга дошкільника ІІ частина ст.23) ( фото) 

6. Слухання аудіоказки Братів Грімм «Горщик каші» 

https://www.youtube.com/watch?v=KJC7NkJIYeY 

6.1. Чого навчить ця казка? 

Чи може людина допомагати сама собі? 

ІІ. Консультація для батьків «Домашні обов’язки дітей» 

https://vseosvita.ua/library/konsultacia-dla-batkiv-domasni-obovazki-ditej-

https://ua.tribuna.com/uk/tribuna/blogs/nicefootball/2834614/
https://www.youtube.com/watch?v=myZeX1_GL8Q
https://www.youtube.com/watch?v=TCSXNY-Eg6k
https://www.youtube.com/watch?v=Xh2jkJhg5xE
https://www.youtube.com/watch?v=v1eykCocUA0
https://youtu.be/cTw1yWhjbak
https://youtu.be/ENbkigHpE4U
https://www.youtube.com/watch?v=k959FpplzlM
https://www.youtube.com/watch?v=KJC7NkJIYeY
https://vseosvita.ua/library/konsultacia-dla-batkiv-domasni-obovazki-ditej-242170.html


242170.html 
Граємось вдома» 

https://youtu.be/wuPk5SQoc2U 

25.11 1. Ранкова гімнастика 

https://youtu.be/ENbkigHpE4U 

І. Полілог про мрії, бажання і примхи. 

1.1. Міркування: що найпростіше і найшвидше – досягти чи отримати, 

отримати від когось чи самому, досягти чи стати. 

1.2. Обговорити, які з бажань є мріями, а які – примхами: купити цукерку, 

стати чемпіоном у змаганні, навчитися грати на гітарі, щоб купили хоч ось 

у магазині, політати на літаку, навчитися кататися на велосипеді. 

1.3. Нагадати дітям про Книгу рекордів. 

2. . Руханка Повтори як я» 

https://www.youtube.com/watch?v=k959FpplzlM 
3. Знайомство з картиною І.Сколоздри «Ненаписана казка» (фото) 

3.1. Бесіда: що тут відбувається? 

Що ти бачиш такого, що дозволяє тобі так говорити? 

Що ти можеш сказати про персонажів твору? 

3.2. Висновок: мрії не мають меж. 

4. Зробити птаха своїх бажань технікою орігамі. 

5. Завдання 8 (книга дошкільника ІІ частина ст.24) (фото) 

6. Перегляд відео «Здоровий спосіб життя. Як звички впливають на твоє 

здоров’я?» 

 https://www.youtube.com/watch?v=DmBRYcEMf4o 

ІІ. Консультація для батьків «Вплив орігамі на розвиток мови 

дошкільників» 

https://vseosvita.ua/library/konsultacia-dla-batkiv-vpliv-origami-na-rozvitok-

movi-doskilnikiv-107725.html 

«Як зробити орігамі голуб з паперу» 

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

 

 

Тиждень V «Хочу і можу» 
Цілі і завдання: 

Продовжувати розвивати пізнавальний інтерес, бажання брати участь у дослідах. 

Вчити висувати припущення та перевіряти їх дослідним шляхом. 

Ознайомити дітей із властивостями природних барвників та способами їх використання для 

малювання. 

Спонукати дітей замислитися над тим, що є справи, які краще робити разом, а є такі, що 

вимагають самостійної роботи. 

Дата  Вид діяльності 

28.11 1. Ранкова гімнастика 

https://youtu.be/ENbkigHpE4U 

І. Слово «треба». 

«Треба» - слово, що означає обов’язкову вимогу. 

1.1. Питання: чи є такі знання, які всім людям треба засвоїти якомога 

раніше? 

Чому знання, що стосуються безпеки життєдіяльності, такі важливі? 

1.2. Поясніть які знання діти мають засвоїти для того, щоб стати 

освіченими людьми. 

1.3. Що дітям відомо про глобус і карту всесвіту. 

1.4. Показати зображені на глобусі та карті суходіл та океани. 

1.5. Дослід: щоб переконати дітей, що Землі крутиться навколо своєї осі. 

Показати на прикладі глобуса та ліхтарика. 

Допомогти усвідомити дітям, як відбувається зміна дня та ночі. 

2. Знайомство з картиною художника Д.Звєкової «Салют» (фото). 

2.1. Бесіда за запитаннями: 

Що на ній відбувається? 

https://vseosvita.ua/library/konsultacia-dla-batkiv-domasni-obovazki-ditej-242170.html
https://youtu.be/wuPk5SQoc2U
https://youtu.be/ENbkigHpE4U
https://www.youtube.com/watch?v=k959FpplzlM
https://www.youtube.com/watch?v=DmBRYcEMf4o
https://vseosvita.ua/library/konsultacia-dla-batkiv-vpliv-origami-na-rozvitok-movi-doskilnikiv-107725.html
https://vseosvita.ua/library/konsultacia-dla-batkiv-vpliv-origami-na-rozvitok-movi-doskilnikiv-107725.html
https://www.youtube.com/watch?v=aEVnUpjYHaQ
https://youtu.be/ENbkigHpE4U


З якої нагоди був салют, який ти бачив у реальному житті? 

Розкажи про свої враження. 

Чи хотіли б ви побачити салют на власні очі? 

Чи обов’язковим є для всіх людей побачити салют? 

Чому багато хто мріє побачити це видовище? 

2.2. Перегляд відеозапису святкового новорічного салюту в різних країнах 

світу. 

https://www.youtube.com/watch?v=6mq5EkW8MM4 

3. Руханка для дітей фізкультхвилинка 

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

4. Завдання 10 (книга дошкільника ІІ частина ст.26) (фото) 

5. Ліплення на тему «Горобина» з пластиліну 

https://www.youtube.com/watch?v=tr9K_J9H7WM 

ІІ. .Музичне заняття з дітьми 6 р.ж. 

https://www.youtube.com/watch?v=TCSXNY-Eg6k  

ІІІ. Інформація для батьків «Досліди для дітей: створюємо космос в 

домашніх умовах» 

https://monster-evo.ru/uk/kursovaya/opyty-dlya-detei-sozdaem-kosmos-v-

domashnih-usloviyah-nevalyashki--/ 

 На допомогу батькам: мультфільм «Фіксики-Глобус» 

https://www.youtube.com/watch?v=PcMzf1h54ck 

29.11 1. Ранкова гімнастика 

https://youtu.be/ENbkigHpE4U 

І. Знайти відповідь на проблемні запитання., що вимагають увімкнути уяву і 

мислення: 

Як зробити так, щоб коліна стали вище за підборіддя? 

Як можна дізнатися, що голодний ти чи хтось інший? 

Яка каша смачніша: пересолена чи недосолена? 

2. Уточнити, як діти розуміють поняття «бажання» і «мрія» 

2.1. Як дізнатися, що означає слово «примхи»? 

Чи можна примхи назвати також бажанням? 

 Яка різниця між цими словами? 

2.2. Пропонується батькам розтлумачити значення цих слів. 

3. Руханка для дітей фізкультхвилинка 

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

4. Аудіоказка «Квітка-семибарвиця» 

https://www.youtube.com/watch?v=Q6ru1JQ5CE0 

4.1. Оцінити бажання дівчинки мати всі іграшки на світі – це бажання чи примха? 

Які ще бажання дівчинки можна назвати примхами? 

Чому ви так думаєте? 

Хто виконував всі бажання і примхи дівчинки? 

В реальному житті хто, як правило, виконує більшість бажань дітей; бажання 

батьків? 

5. Мовленнєва вправа «Одного разу». 

5.1. Завдання якої є складання розповіді з власного досвіду про здійснення 

одного із завдань, про яке хочеться згадати. 

6. Малювання картини «Бажання до свята» за допомогою олівців. 

ІІ. Консультація для батьків «Про користь чарівної казки» 

https://vseosvita.ua/library/konsultacia-dla-batkiv-pro-korist-carivnoi-kazki-

458338.html 

30.11 1. Ранкова гімнастика 

https://youtu.be/ENbkigHpE4U 

І. Жестами показати суть слів Я і МИ. 

1.1. Питання: яке з них ширше? 

Чому? 

Чи можна, щоб важливішим завжди було лише слово Я? 

Де дінеться МИ? 

Як тоді така людина називатиметься і ким вона буде? 

https://www.youtube.com/watch?v=6mq5EkW8MM4
https://www.youtube.com/watch?v=Lf0YdjKvGHM
https://www.youtube.com/watch?v=tr9K_J9H7WM
https://www.youtube.com/watch?v=TCSXNY-Eg6k%20
https://monster-evo.ru/uk/kursovaya/opyty-dlya-detei-sozdaem-kosmos-v-domashnih-usloviyah-nevalyashki--/
https://monster-evo.ru/uk/kursovaya/opyty-dlya-detei-sozdaem-kosmos-v-domashnih-usloviyah-nevalyashki--/
https://www.youtube.com/watch?v=PcMzf1h54ck
https://youtu.be/ENbkigHpE4U
https://www.youtube.com/watch?v=Lf0YdjKvGHM
https://www.youtube.com/watch?v=Q6ru1JQ5CE0
https://vseosvita.ua/library/konsultacia-dla-batkiv-pro-korist-carivnoi-kazki-458338.html
https://vseosvita.ua/library/konsultacia-dla-batkiv-pro-korist-carivnoi-kazki-458338.html
https://youtu.be/ENbkigHpE4U


Але чому не можна, щоб людина втрачала своє Я? 

1.2. Отже, важливі і Я, і МИ. Коли людина сама, вона одна вирішує, чого вона 

хоче. А як бути, коли людей більше одного? Як зробити щоб МИ не заважало 

кожному Я? 

2. Завдання 13-А (книга дошкільника ІІ частина ст.28) (фото). 

3.Створення іграшки власноруч. 

3.1. Ідеї створення: з картонних коробочок, пластикового посуду, пляшок різного 

розміру. 

(конструювання будинків, машин, палаців, роботів тощо) 

4. Розглянути різноманітні витинанки Х.Масселвайт (фото) 

4.1. Пальчикова гра «Маленький їжачок» 

https://www.youtube.com/watch?v=EqCCzCWK7JE 

4.2. Створити власну композицію. 

ІІ. День руханок 

1. Руханка з Ронікою «Раз, два, три». 

https://www.youtube.com/watch?v=CqOr8xqBiK4 

2. Руханка «Ти щасливий». 

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

3. «Стефанія». 

https://www.youtube.com/watch?v=ZoooOCGWIj8 

4. «Доброго вечора, ми з України». 

https://www.youtube.com/watch?v=J_m9nebQ7ik 

5. «Жовто-сині прапори». 

https://www.youtube.com/watch?v=Phj5tweQces 

ІІІ. Інформація для батьків «Робимо дитячи іграшки своїми руками з підручних 

матеріалів» 

https://jak.bono.odessa.ua/articles/robimo-ditjachi-igrashki-svoimi-rukami-z.php 

01.12 1. Ранкова гімнастика 

https://youtu.be/ENbkigHpE4U 

І. Розповідь дитини про іграшку (яка подобається). 

1.1. Звідки вона взялася. 

Як гратися нею. 

1.2. Міркування: як слово «іграшка» пов’язана з грою? 

Що спочатку – іграшка чи гра? 

Спочатку беремо іграшку і придумуємо гру чи спочатку придумуємо гру, а 

потім добираємо іграшки? 

Чи все може стати іграшкою? 

Скільки іграшок потрібно дитині для щастя? 

2. Створення інтелектуальної карти до теми «Іграшка». 

2.1. Основні напрямки систематизації знань про іграшку та гру: 

- для якого віку; 

- для яких умов гри; 

- з якого матеріалу; 

- для хлопчиків чи дівчаток тощо. 

3. Руханка для дітей фізкультхвилинка 

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

4. Читання оповідання В.Драгунського «Друг дитинства» 

https://vstart.com.ua/pedagogam/t7/ 

4.1. Обговорення: про ставлення хлопчика до своєї старої іграшки, а потім 

– як дитина ставиться до своїх старих іграшок. 

5.  Пальчикова гра «Маленький їжачок» 

https://www.youtube.com/watch?v=EqCCzCWK7JE 
6. Практичне завдання: створити іграшку власними руками (автомобіль, 

робота, театральна іграшка тощо) з художнього та покидькового матеріалу. 

ІІ. Інформація для батьків «Як вибрати розвиваючи іграшки для дітей» 

https://childdevelop.com.ua/articles/develop/5/ 

02.12 1. Ранкова гімнастика 

https://youtu.be/ENbkigHpE4U 

https://www.youtube.com/watch?v=EqCCzCWK7JE
https://www.youtube.com/watch?v=lCyFLC7SKbg
https://www.youtube.com/watch?v=ZoooOCGWIj8
https://www.youtube.com/watch?v=J_m9nebQ7ik
https://www.youtube.com/watch?v=Phj5tweQces
https://jak.bono.odessa.ua/articles/robimo-ditjachi-igrashki-svoimi-rukami-z.php
https://youtu.be/ENbkigHpE4U
https://www.youtube.com/watch?v=Lf0YdjKvGHM
https://vstart.com.ua/pedagogam/t7/
https://www.youtube.com/watch?v=EqCCzCWK7JE
https://childdevelop.com.ua/articles/develop/5/
https://youtu.be/ENbkigHpE4U


І. Створити свій магазин іграшок. 

1.1. Пригадати та визначити все про іграшки та ігри. 

1.2. Організувати свою іграшкову крамницю і запросити батьків відвідати 

її. 

2. Перегляд мультимедійної презентації «Наші друзі – іграшки» 

https://www.youtube.com/watch?v=j1OdHZ08R2U 

3. Руханка для дітей фізкультхвилинка 

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

4. Облаштування куточка відділу іграшкової крамниці. 

4.1. Оформлення. 

4.2. Прикріплення цінника у вигляді картки з цифрами. 

4.3. Обговорення питання грошей. 

4.4. Здійснювати діалог з продавцем. 

4.5. Розрахування за свої покупки в межах виділеної суми грошей. 

5. Перегляд мультфільму «Фокс і Трот поспішають на допомогу»  - У 

супермаркеті 2 серія 

https://www.youtube.com/watch?v=FgLhpT9p0u0 

6. Гра «Магазин іграшок». 

ІІ. На допомогу батькам «Види магазинів» 

https://www.youtube.com/watch?v=Mk6GaPF4KIY 

 

https://www.youtube.com/watch?v=j1OdHZ08R2U
https://www.youtube.com/watch?v=Lf0YdjKvGHM
https://www.youtube.com/watch?v=FgLhpT9p0u0
https://www.youtube.com/watch?v=Mk6GaPF4KIY

