
План роботи  на жовтень 2022року 
група № 10 “ Калинонька” (6 рік життя) 

 

Період Тема тижня 

03.10. – 07.10. «Порядок – значить діє закон послідовності» 

10.10. – 14.10 «Правила порядку в житті» 

17.10 – 21.10 «Правила порядку в житті» 

24.10 – 28.10 «Етикет – правила культурного спілкування» 

 

Тиждень 1    Тема «Порядок – значить діє закон послідовності» 

Цілі і завдання: Продовжувати розвивати пізнавальний інтерес, бажання брати участь у 

 дослідах.   Формувати вміння узагальнювати інформацію і робити висновки. 

 Закріпити навички самостійного встановлення й коригування порядку в себе та інших  в одязі,  

 особистих речах.  Збагачувати ігровий досвід застосування різних способів організації спільної  

гри. 

Дата Види діяльності 

03.10.2022 І. Опитування батьків «Де зараз знаходиться ваша дитина» 

1. Ранкова гімнастика«Хокі-покі» 

https://youtu.be/kTDq1HgzSmM 

2. Розглянути сюжетну картину «Готуємося до свята» 

https://vstart.com.ua/pedagogam/t3/ 

3. Попросити дитину знайти: 

- 5 доказів того, що дія на картині відбувається не восени; 

- 6 доказів того, що господарі люблять порядок. 
4. Спілкування на тему «Одяг»: для кого (дорослі, діти, чоловіки, жінки, хлопчики, 

дівчатка); для чого (професійний одяг-форма, зимовий\літній, 

святковий\спортивний\робочий\домашній одяг); з чого 

(пластиковий\гумовий\бавовняний\шовковий тощо); елементи одягу тощо. 

5. Пригадати елементи національного чоловічого та жіночого одягу. Запропонувати 

намалювати орнамент із 2-3 простих елементів на сорочках  

Майстер-клас «Орнамент для вишиванки. 

https://www.youtube.com/watch?v=puyHQLhWE7s 

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

Слухання музики. П.Чайковський «Осіння пісня». 

Співи «Урожай» + 

Співи «Урожай» - 

Фізкультхвилинка «Осінні клопоти». 

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

https://www.youtube.com/watch?v=hqtdkgKeg0w 

https://www.youtube.com/watch?v=Fd3SvaH4Fmo 

https://www.youtube.com/watch?v=Owpxdpn8P1w 

https://www.youtube.com/watch?v=TK9HOoUQuRY 

ІІ. Консультація для батьків  

«Вплив ЗМІ (засобів масової інформації) на розвиток дитини-дошкільника» 
04.10.2022 1. Ранкова гімнастика«Хокі-покі» 

https://youtu.be/kTDq1HgzSmM 

2. Прослухати пісні «Поміж диво-кленами» та «Ярмарок», муз.Ю.Михайленко, 

сл.Т.Мезенцевої та порівняти мелодії за характером. 

https://youtu.be/kTDq1HgzSmM
https://vstart.com.ua/pedagogam/t3/
https://www.youtube.com/watch?v=puyHQLhWE7s
https://www.youtube.com/watch?v=TK9HOoUQuRY
https://youtu.be/kTDq1HgzSmM


https://vstart.com.ua/pedagogam/t3/ 

3.Читання казки «Чому горобці не відлітають у вирій?». Визначати, що казкового 

і реального в цій історії. Так чому ж горобці не відлітають у вирій? Яку рослину 

названо на честь горобчиків? Хто і як навчав горобців бути господарями. Які 

птахи рятувалися взимку від голоду горобиною. Чому цю казку можна назвати 

осінньою? 

https://vstart.com.ua/pedagogam/t3/ 

4. Пропонуємо разом поспівати улюблені пісні. 

5. «Руханка-танок з прискоренням темпу» 

 https://www.facebook.com/watch/?v=808179143513545 

ІІ. Інформація для батьків «Правила збирання та профілактика отруєння 

грибами» 

05.10.2022 1. Ранкова гімнастика«Хокі-покі» 

https://youtu.be/kTDq1HgzSmM 

2. Обговорити із дітьми значення слова «тренування», як можна про це сказати по-

іншому (вправлятися, навчатися, відпрацьовувати, удосконалювати). Де може 

відбуватися тренування, що можна тренувати. Можна тренувати тільки тіло чи й 

мозок також? Як це можна зробити? Як називається людина, яка головна на 

тренуванні?  

Можна влаштувати тренування вдома.  

Руханка «Раз два три» 

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

3. Зауважте, що спортсмени та люди інших професій завжди навчаються секретів 

майстерності.  

4. Переглянути відео «Гончарство. Вироби з глини». 

https://www.youtube.com/watch?v=x7Zyg9WyM3A 

5.Пальчикова гімнастика. 

https://www.youtube.com/watch?v=E30tSqnTZjs 

6. Пропонуємо зліпити з пластиліну чашки, щоб вийшов сервіз. 

7. Музичне заняття № 2  з дітьми 6 р.ж. 

«Фея танцю запрошує». 

https://www.youtube.com/watch?v=YNzLKoEcK1k 

ІІ. Інформація для батьків «Коли слід звертатися до логопеда». 

06.10.2022 1. Ранкова гімнастика«Хокі-покі» 

https://youtu.be/kTDq1HgzSmM 

2. Розглянути на карті або глобусі країну Італію. Покажіть, що вона виглядає як чобіток та 

розкажіть, що ця країна знаходиться в теплій частині Європи, де багать сонячних днів, 

багата рослинність, красива природа. 

Переглянути «Презентація Італія» 

 https://www.youtube.com/watch?v=uXaVKPU7Pqk 

3.Читання казки Джанні Родарі «Ніс Буратіно», в якої три закінчення. Запросити дитину 

обрати одне з трьох закінчень за бажанням та додумати, дофантазувати казку.(фото) 

4. «Руханка-танок з прискоренням темпу» 

 https://www.facebook.com/watch/?v=808179143513545 

5. Запропонувати прослухати аудіоказку за однойменною казкою Дж.Родарі «Цибулино» 

та обговорити. 

https://www.youtube.com/watch?v=A34DwpkfM2s  

https://www.youtube.com/watch?v=Kv4eutFHEi8 

Чим приваблює головний герой?  Чому, дійсно, можна назвати його героєм? У чому б ви 

хотіли бути в пригоді Чиполіно? 

ІІ Батькам на замітку «Абетка – книга. Вчимо букви і звуки українською мовою» 

https://vstart.com.ua/pedagogam/t3/
https://vstart.com.ua/pedagogam/t3/
https://www.facebook.com/watch/?v=808179143513545
https://youtu.be/kTDq1HgzSmM
https://www.youtube.com/watch?v=CqOr8xqBiK4
https://www.youtube.com/watch?v=x7Zyg9WyM3A
https://www.youtube.com/watch?v=E30tSqnTZjs
https://www.youtube.com/watch?v=YNzLKoEcK1k
https://youtu.be/kTDq1HgzSmM
https://www.youtube.com/watch?v=uXaVKPU7Pqk
https://www.facebook.com/watch/?v=808179143513545
https://www.youtube.com/watch?v=A34DwpkfM2s
https://www.youtube.com/watch?v=Kv4eutFHEi8


https://www.youtube.com/watch?v=EYTJug3jm6E 

07.10.2022 1. Ранкова гімнастика«Хокі-покі» 

https://youtu.be/kTDq1HgzSmM 

2. Бесіда «Хто готує нам обід?» (які помічники є у кухаря? Які страви діти люблять Які 

страви готує мама? З якими італійськими стравами ви знайомі?) 

3. Перегляд відео «Історія виникнення піци» 

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

4. Пальчикова гімнастика 

https://www.youtube.com/watch?v=E30tSqnTZjs 

5. Практичне завдання аплікація «Піца» (за власним задумом) 

6. Запропонувати батькам разом з дітьми приготувати піцу. (за бажанням) 

 

Тиждень ІІ «Правила для порядку в житті» 

Цілі і завдання: Допомогти дітям сформувати правила співіснування у групі. Закріпити знання  

дітей про правила використання матеріалів та інструментів художньої діяльності. Вправляти  

дітей у дотриманні правил у процесі рухливих ігор.  Формувати уміння дітей фіксувати хід і  

результати дослідів і робити висновки. 

Дата Вид діяльності 

10.10. 2022 І. Опитування батьків «Де зараз знаходиться ваша дитина» 

1. Зарядка «Хокі-покі» 

https://youtu.be/kTDq1HgzSmM 

-Розмова про правила. Зауважте, що будь-яке правило- це вимога, яку варто 

дотримуватися. Є правила вузькі( правило чайника, гаряче- небезпечно). Є правила 

широкі, тобто для всіх і будь- якого часу і місця ( не ображати слабших; не робити 

шкоди природі, собі, іншим людям) .Як можна дізнатися про спільні для всіх 

правила? Які то правила? Розкажіть про правило водопою: біля води у спеку всі 

тварини поводяться мирно. 

- Складання загадки про тварин за вказаними правилами ( алгоритм складання: на 

що схоже, як може діяти). 

- Читання короткої казки М. Пляцковського «Чи глибока річка?». 

- Попросіть дитину визначити, які з правил порушили герої казки(  думати 

самому, дотримуватися правил безпеки, зокрема не лізти в річку, яку не знаєш). 

- Завдання № 2 (книга дошкільника с. 47) 

- Зауважте, що природа живе за своїми правилами і про них можна дізнатися 

завдяки спостереженню. Спостереження за станом погоди. 

Якого кольору небо? 

Що можна сказати про сонце? 

Яка погода вранці? 

Яка зараз пора року? 

Які зміни відбулися з приходом осені? 

Практична робота. Малювання « Дерево восени» 

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

Музичне заняття з дітьми № 3 для дітей  6 р.ж. 

«Фея пісні запрошує». 

Співи «Урожай» + 

Співи «Урожай» - 

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

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

https://www.youtube.com/watch?v=hqtdkgKeg0w 

https://www.youtube.com/watch?v=EYTJug3jm6E
https://youtu.be/kTDq1HgzSmM
https://www.youtube.com/watch?v=3fAEJUTrLKQ
https://www.youtube.com/watch?v=E30tSqnTZjs
https://youtu.be/kTDq1HgzSmM
https://www.youtube.com/watch?v=SBepUQtAQRk
https://www.youtube.com/watch?v=_GaUflFWUpk


11.10. 2022 1. Зарядка «Хокі-покі» 

https://youtu.be/kTDq1HgzSmM 
Мозковий штурм навколо великої літери «Ш», що вона може означати, про які звуки може 

нагадувати ( шепіт вітру, шелест лист, шипіння змії, сковороди тощо); які слова 

починаються з неї ( шафа, шапка, шолом, шайба, шуба, школа). Нехай дитина визначить , 

що таке школа. Що за люди школярі? Зауважте, що у школі існує свій порядок і свої 

правила. 

Бесіда про правила шкільного життя: чи бували в школі? Про які правила шкільного життя, 

про те .що можна і чого не можна робити знаєте? Від кого про них почули? Допоможіть 

дітям зробити висновки про те, чому правила важливі у школі. 

Правила поведінки в школі. Гра «так» чи «ні» 

https://www.youtube.com/watch?v=0Cp8r0MpyaY 

-Завдання № 5 і № 6 ( книга дошкільника с.50-51) 

-Дидактична гра «Лічба в прямому і зворотньому напрямку» 

https://www.youtube.com/watch?v=sQyzhGHa4TE 

Дидактична гра « Поділи слово на склади» 

https://www.youtube.com/watch?v=b8wH0UeeTSE 

ІІ. Для батьків підбірка «Пальчикова гімнастика» 

12.10. 2022 1. Зарядка «Хокі-покі» 

https://youtu.be/kTDq1HgzSmM 

Бесіда Правила для здоров’я» 

Розглянути репродукцію пейзажу Дж. Сайдех «Щасливе дерево» (що тут 

відбувається? Що ти бачиш такого, що дозволяє тобі так думати? Що можна сказати 

про те, де це відбувається? Уточніть, чи відчула би дитина що дерево щасливе, якби 

була в засмученому, пригніченому настрої.  

Практична робота. Обривна аплікація «Осіннє дерево» 

https://www.youtube.com/watch?v=Z_anL1YuMEs 

-Завдання №8 (книга дошкільника с 52) 

-Перегляд відео «Корисні звички для дітей на кожен день» 

https://www.youtube.com/watch?v=xKBRIY8RNPY 

Навчальне відео «День захисника України». 

https://www.youtube.com/watch?v=uouStb1p5t8 

 Слухання. Відео пісня «Славні козаки». 

https://www.youtube.com/watch?v=tlnnELigAqw 
13.10. 2022 1. Зарядка «Хокі-покі» 

https://youtu.be/kTDq1HgzSmM 

2.Поговоріть з дитиною про порядок, який буває зовнішнім, очевидним усім і 

внутрішнім, скритим від усіх. Попросіть дитину пояснити , як вона розумієте та 

інше поняття, навести приклади зовнішнього порядку. (За якими ознаками люди 

можуть сказати, що людина одягнена акуратно чи навпаки? За якими ознаками ми 

розуміємо, що в людини порядок на душі чи навпаки? А що допомагає зрозуміти, 

що господар речей любить порядок?)  

3. Практичне завдання. Вправляння дитини у застібанні/ розстібні застібок- 

блискавок, ґудзиків, застібок у вигляді гачків, липучок, зав’язуванні шнурків, 

шарфиків 

4. Руханка «Україна переможе!» 

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

ІІ Інформація для батьків «Дитяча гімнастика для очей» 
14.10. 2022 1. Зарядка «Хокі-покі» 

https://youtu.be/kTDq1HgzSmM 

2. Відеозапис виступу Національного ансамблю української пісні та танцю 

https://youtu.be/kTDq1HgzSmM
https://www.youtube.com/watch?v=0Cp8r0MpyaY
https://www.youtube.com/watch?v=sQyzhGHa4TE
https://www.youtube.com/watch?v=b8wH0UeeTSE
https://youtu.be/kTDq1HgzSmM
https://www.youtube.com/watch?v=Z_anL1YuMEs
https://www.youtube.com/watch?v=xKBRIY8RNPY
https://www.youtube.com/watch?v=uouStb1p5t8
https://www.youtube.com/watch?v=tlnnELigAqw
https://youtu.be/kTDq1HgzSmM
https://www.youtube.com/watch?v=9FXfYRDBCu8
https://youtu.be/kTDq1HgzSmM


(помилуйтеся узгодженими діями артистів). 

https://www.youtube.com/watch?v=eEh8_IU6Bio 

https://www.youtube.com/watch?v=g9nD5FfUHQE 

3. Обговорить з дітьми значення слова «ансамбль», де вони зустрічалися з цим 

поняттям. «Ансамбль» - спортивне, воєнне чи музичне слово? Як називається 

спортивна група, яка діє разом? Воєнна? Розкажіть як дружно має діяти музична група, 

співати, танцювати чи грати на музичних інструментах. 

4. Розглянути репродукцію картини Ю.Мацика «Людина-оркестр» 

Що тут відбувається? Що ти бачиш такого, що дозволяє тобі так говорити? Що 

можна сказати про людину? Які музичні інструменті ви впізнали?  Як би ви назвали 

цю людину? Уявіть себе людиною-оркестром; на яких музичних інструментах 

хотіли б заграти (барабан, гітара, сопілка, цимбали, синтезатор). 

5. Руханка «Україна переможе!» 

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

6. Перегляд мультфільму «Про життя бджіл» 

https://www.youtube.com/watch?v=kMXEeL9Pe8w 

- Перегляд навчального відео про мурах 

https://www.youtube.com/watch?v=5JVjDSh506E 

7. Розмова про тварин, які живуть гуртом. З’ясувати назви цих гуртів ( мурашник, 

рій, зграя тварин, зграя птахів, колонія (риб, комах), табун, стадо, клин).  

Звернути увагу, що у кожного члена групи є своє призначення і є лідер, вожак. 

Поміркуйте, чи можна назвати гуртовий спів жаб ансамблем, чи можна взагалі по 

відношенню  до тварин вжити це слово. 

8. Практичне завдання: розглянути малюнки. 

Назвати, хто ще в природі живе гуртом? Познач, кого ти бачив в реальному житті. 

ІІ. Інформація для батьків: «Цікаві факти про козаків», «Виховання патріотичних 

почуттів за спадщиною В. Сухомлинського». 
 

Тиждень ІІІ «Правила для порядку в житті» 

Цілі і завдання: Продовжувати розвивати пізнавальний інтерес, бажання  брати участь у  

дослідах. харчування. Спонукати дітей замислитися над своїми смаковими перевагами та вміти  

відстоювати їх. Допомогти усвідомити важливість дотримання певного поряду в проведенні  

дослідів та формування   висновків. 

 

дата Вид діяльності 

17.10. 2022 І. Опитування батьків «Де зараз знаходиться ваша дитина» 

1. Зарядка «Бджілка Ляля» 

https://youtu.be/SfKOo53Bw_k 

2. Дидактична гра  « Хто що їсть» (свійські тварини) 

https://www.youtube.com/watch?v=nOvZ8Y9KZ-Y 

3. Дидактична гра «Хто що їсть у лісі» 

https://www.youtube.com/watch?v=VLeSeNtz72g 

4. Звернути увагу на те, що один й той самий продукт підходить багатьом, а також 

те, що подобається лише окремо. 

5. Обговорити з дітьми, що у кожного свій смак (в одязі, харчуванні, музиці, хобі 

тощо). 

6. Руханка Руханка-танок "Осінні човники" 

https://youtu.be/gMuapnmJZHU 

7. Практичне заняття «Відгадай смак наосліп» (дитині зав’язуються очі, та 

пропонується скуштувати овочі та фрукти, та вгадати їх). 

8. Читання потішки з англійського фольклору «Робін-Бобін». Дайте можливість 

https://www.youtube.com/watch?v=eEh8_IU6Bio
https://www.youtube.com/watch?v=g9nD5FfUHQE
https://www.youtube.com/watch?v=9FXfYRDBCu8
https://www.youtube.com/watch?v=kMXEeL9Pe8w
https://www.youtube.com/watch?v=5JVjDSh506E
https://youtu.be/SfKOo53Bw_k
https://www.youtube.com/watch?v=nOvZ8Y9KZ-Y
https://www.youtube.com/watch?v=VLeSeNtz72g
https://youtu.be/gMuapnmJZHU


дітям подивуватися апетитам Робіна, чи можливо це насправді, чи варто так багато 

їсти. 

https://vstart.com.ua/batkam/t4/ 

Поясніть, що рецепти – це правила приготування страв. 

9. Пропонуємо зробити разом з дітьми «Веселий бутерброд». 

http://tovstuha.com.ua/buterbrody-reczepty-dlya-ditej/ 

10.Музичне заняття № 4 з дітьми 6 р.ж. «Марш». 

https://www.youtube.com/watch?v=nQfmscgHP1s&ab_channel 

=%D0%A0%D0%B5%D0%BA%D1%83%D0%BD%D0%AE%D0%BB%D1%8F 

18.10. 2022 1. Зарядка «Бджілка Ляля» 

https://youtu.be/SfKOo53Bw_k 

2. Проблемне запитання «За якими ознаками можна дізнатися, що в будинку пожежа?». 

(Знайти не менш семи відповідей). Обговорити питання щодо дій у віпадку, якщо людині 

відомо, що в сусідньому будинку пожежа. 

3. Намалювати найбільш небезпечне місце в будинку, спираючись на власний досвід. 

4. Перегляд мультику «Уроки тітоньки Сови» з обговоренням основних правил безпечного 

руху пішоходів. 

https://www.youtube.com/watch?v=PNJYPJLpyD0 

5. Руханка-танок "Осінні човники" 

https://youtu.be/gMuapnmJZHU 

6.Бесіда «Незнайомець за дверима». 

7. Пальчикова гімнастика 

https://www.youtube.com/watch?v=E30tSqnTZjs 

8. Запропонувати дітям зліпити чи намалювати небезпечні для життя і здоров'я гриби. 

https://www.youtube.com/watch?v=WAv5KoZL5xE 
ІІ. Інформація для батьків «Ігри для запобігання плоскостопості» 

19.10. 2022 1. Зарядка «Бджілка Ляля» 

https://youtu.be/SfKOo53Bw_k 

2. Поміркувати над тим, звідки з'являються ігри, хто їх створює. Звернути увагу на 

те, що хоча всі ігри різні, в них є багато спільного. 

3. Запропонувати дитині створити гру (назва, хід гри, правила) та пограти в неї 

родиною. 

4. Руханка-танок "Осінні човники" 

https://youtu.be/gMuapnmJZHU 

5.Перетворіть обговорення картини Є.Лещенка «Райський сад» на гру «Що буває, а 

чого не буває?». Чому художник саме так намалював овочі і фрукти? (фото) 

6. Практичне завдання розучити з дітьми мирилки та лічилки. (на вибір) 

https://osvitanova.com.ua/posts/3693-myrylky-u-virshakh-ukrainskoiu-movoiu 

https://dityinfo.com/rozvitok-ditini/lichilki-dlya-doshkilnyat.html 

7. Музичне заняття № 5 з дітьми 6 р.ж. 

«Три кити в музиці». 

https://www.youtube.com/watch?v=oTD7icykS1k 

20.10. 2022 1. Зарядка «Бджілка Ляля» 

https://youtu.be/SfKOo53Bw_k 

2.  Обговорити слово «похід». Чим відрізняється похід від подорожі, мандрів чи 

прогулянки. Ввести слово «турист» 

І коротко пояснити, чим турист, який йде в похід (має особливий вантаж: все 

необхідне несе із собою, бо сам створює собі необхідні умови) відрізняється від 

туриста в подорожі ( у валізах – особисті речі, все інше для нього роблять інші). 

3. Скласти маршрут, позначивши мрію-результат, підписати її, позначити яким 

чином планують дістатися до місця разом із дорослими. 

4.  Руханка-танок "Осінні човники" 

https://vstart.com.ua/batkam/t4/
http://tovstuha.com.ua/buterbrody-reczepty-dlya-ditej/
https://www.youtube.com/watch?v=nQfmscgHP1s&ab_channel
https://youtu.be/SfKOo53Bw_k
https://www.youtube.com/watch?v=PNJYPJLpyD0
https://youtu.be/gMuapnmJZHU
https://www.youtube.com/watch?v=E30tSqnTZjs
https://www.youtube.com/watch?v=WAv5KoZL5xE
https://youtu.be/SfKOo53Bw_k
https://youtu.be/gMuapnmJZHU
https://osvitanova.com.ua/posts/3693-myrylky-u-virshakh-ukrainskoiu-movoiu
https://dityinfo.com/rozvitok-ditini/lichilki-dlya-doshkilnyat.html
https://youtu.be/SfKOo53Bw_k


https://youtu.be/gMuapnmJZHU 

5. Перегляд мультфільму за однойменною казкою О.Волкова та обговорити його 

зміст після перегляду: що в подорожі дівчинки та її друзів сподобалося більше, які 

поради  діти самі можуть дати перед походом? Чому, в дорозі важливо мати 

вірних друзів? Як допомагає друзям доброзичливість? 

https://www.youtube.com/watch?v=n2EYPcYH4Xo 

6. Обрати якусь пісеньку для походу. 

ІІ. Батькам на замітку «Як проводити артикуляційну гімнастику в домашніх 

умовах» 

21.10. 2022 1. Зарядка «Бджілка Ляля» 

https://youtu.be/SfKOo53Bw_k 

2. Вранці обговорити стан погоди на день, яким має бути одяг, чи варто 

передбачити парасолі. Обговорити, які несподіванки можуть трапитись по дорозі. 

3. Повторити правила безпечної поведінки на вілиці, дорозі і в парку/лісі. 

4. Переглянути вміст рюкзаків, обговорити з дітьми, які речі необхідні для 

влаштування привалу, розваг, знайомства з деревом, як зафіксувати таку зустріч.  

5. У продовж походу діти можуть виконувати улюблені пісні, а біля дерева 

помилуватися на нього з різних ракусів: на відстані, близько, послухати шум у 

гілках, знизу, щоб побачити небо крізь мереживо гілок. 

6. Похід. Фотозвіт (за бажанням). 

ІІ. Інформація для батьків «Сімейний похід із дітьми: як 

підготуватися?» 

https://mamovediya.com.ua/simejnyj-pohid-z-dit-my-yak-pidgotuvatysya 

Пам'ятка для батьків небезпека в лісі. 

 

Тиждень ІV «Етикет – правила культурного спілкування» 

Цілі і завдання : Сформувати у дітей уявлення про сутність поняття «етикет», його значення для 

людської комунікації.   Вправляти дітей у вживанні мовленнєвих форм етикету в різних мовленнєвих 

ситуаціях. Формувати позитивне ставлення до різних форм комунікації зі світом людей і природнім 

світом. Продовжувати збагачувати досвід конструктивної взаємодії дітей і дорослих 
 

Дата Вид діяльності 

24.10. 2022 І .Опитування батьків «Де зараз знаходиться ваша дитина» 

1. Ранкова гімнастика «Бджілка Ляля» 

https://youtu.be/SfKOo53Bw_k 

2. Розказати дітям, що етикет – це правила культурного спілкування й поводження в 

різних ситуаціях. Розпитати, які правила ввічливого привітання діти знають. Чому 

необхідні різні слова, щоб привітатися з дорослою людиною, з ровесником, з другом. 

3. Попросити дитину показати, як ввічливо вона вміє звернутися до людини, 

попросити про допомогу, подякувати, попередити чи вибачитися. 

4. Переглянути мультфільм «Подарунок для найслабшого» без звуку. Діти можуть 

озвучити діалоги персонажів. Доведіть, що без ввічливості навіть серед тварин нелегко 

прожити. 

https://www.youtube.com/watch?v=1uJpPLazSx8 

5. Пальчикова гра «Осінь». 

https://www.youtube.com/watch?v=I-5hueNbdbU 

6. Розглянути з дітьми картину Дональда Золана «Дівчинка з каченятами». Запитання 

до картини: що тут відбувається? 

Що ти бачиш тут такого, що дозволяє тобі так говорити? Що можна сказати про 

дівчинку? Як поводиться дівчинка з каченятами? (фото) 

https://youtu.be/gMuapnmJZHU
https://www.youtube.com/watch?v=n2EYPcYH4Xo
https://youtu.be/SfKOo53Bw_k
https://mamovediya.com.ua/simejnyj-pohid-z-dit-my-yak-pidgotuvatysya
https://youtu.be/SfKOo53Bw_k
https://www.youtube.com/watch?v=1uJpPLazSx8


7. Аплікація з ниток «Каченя» 

https://svitppt.com.ua/trudove-navchannya/aplikaciya-z-nitok.html 

8. Музичне заняття № 6  з дітьми 6 р.ж. 

«Музичні інструменти. Струнні». 

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

25.10. 2022 1. Ранкова гімнастика «Бджілка Ляля» 

https://youtu.be/SfKOo53Bw_k 

1. Сюжетна картина «Магазин іграшок» (фото). 

1.1. Продовжити речення: «Мене так здивувало, що…». 

2. Обговорити з дітьми значення слів «прохання» і «команда». 

2.1. Попросіть дітей продемонструвати, як саме звертаються з проханням і як звучить 

команда.  

2.2. Запитайте, що частіше звучить: прохання чи команда.  

2.3. Підтвердіть, що військові, як правило використовують команди, а більшість 

людей – прохання. 

3. Практичне завдання №3 «Книга дошкільника» ст.69 (фото) 

4. Перегляд відео «Як вітаються в різних країнах» 

https://www.youtube.com/watch?v=j1q8osxqSTM 

ІІ. П’ять порад для батьків «Чому важливо навчити дитину дякувати» 

http://www.garmoniya.mk.ua/articles/pyat-porad-dlya-batkiv-chomu-vazhlyvo-navchyty-

dytynu-dyakuvaty.html 

Порадник для батьків «Чому важливо навчити дитину дякувати» (освіта для сталого 

розвитку) 

https://vseosvita.ua/library/poradnik-dla-batkiv-comu-vazlivo-navciti-ditinu-dakuvati-osvita-

dla-stalogo-rozvitku-257918.html 

26.10. 2022 1. Ранкова гімнастика «Бджілка Ляля» 

https://youtu.be/SfKOo53Bw_k 

2. Вправа «Дзеркало». Дитина стає навпроти дорослого, і дивлячись на нього, як в 

дзеркало, намагається точно відтворити його жести і міміку, пояснюючи, як вони 

зрозуміли їх. 

3. Обговорити, які жести допомагають зробити мовлення більш переконливим і 

зрозумілим. Вправляти дітей у доборі відповідних жестів і міміки (заперечення, 

сумнів, вибачення, прохання, пропозиція) до різних мовленнєвих ситуацій. 

4. Перегляд мультфільму «Микита Кожум'яка». Обговорити, які дії, звички призвели 

до того, щоб стати надзвичайно сильним і здоровим велетнем. 

https://www.youtube.com/watch?v=iUIblK2zN8Q 

5. Пальчикова гімнастика 

https://www.youtube.com/watch?v=O7jXI62xieo 

6. Створення осіннього пейзажу чи осіннього орнаменту за допомогою листя, гілочок, 

камінців. 

https://www.youtube.com/watch?v=34yjLfDfHII 

7. «Як козаки музичні інструменти шукали» ч.1. 

https://www.youtube.com/watch?v=Q58Ko9yCXAo 

 Гра на музичних інструментах (ложки, маракаси), 

https://www.youtube.com/watch?v=qW_CrNK_eDo&t=2s 

 Руханка «Разом з нами». 

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

ІІ. Консультація для батьків «Дітей навчаємо – математику вивчаємо» 

https://vseosvita.ua/library/konsultacia-dla-batkiv-ditej-navcaemo-matematiku-vivcaemo-

273154.html 

.Інформація для батьків «Мислимо, граємо. Математику вивчаємо». 

https://svitppt.com.ua/trudove-navchannya/aplikaciya-z-nitok.html
https://www.youtube.com/watch?v=kNWwid8OAVM
https://youtu.be/SfKOo53Bw_k
https://www.youtube.com/watch?v=j1q8osxqSTM
http://www.garmoniya.mk.ua/articles/pyat-porad-dlya-batkiv-chomu-vazhlyvo-navchyty-dytynu-dyakuvaty.html
http://www.garmoniya.mk.ua/articles/pyat-porad-dlya-batkiv-chomu-vazhlyvo-navchyty-dytynu-dyakuvaty.html
https://vseosvita.ua/library/poradnik-dla-batkiv-comu-vazlivo-navciti-ditinu-dakuvati-osvita-dla-stalogo-rozvitku-257918.html
https://vseosvita.ua/library/poradnik-dla-batkiv-comu-vazlivo-navciti-ditinu-dakuvati-osvita-dla-stalogo-rozvitku-257918.html
https://youtu.be/SfKOo53Bw_k
https://www.youtube.com/watch?v=iUIblK2zN8Q
https://www.youtube.com/watch?v=O7jXI62xieo
https://www.youtube.com/watch?v=34yjLfDfHII
https://www.youtube.com/watch?v=Q58Ko9yCXAo
https://www.youtube.com/watch?v=WgeIYPTpRYU
https://vseosvita.ua/library/konsultacia-dla-batkiv-ditej-navcaemo-matematiku-vivcaemo-273154.html
https://vseosvita.ua/library/konsultacia-dla-batkiv-ditej-navcaemo-matematiku-vivcaemo-273154.html


27.10. 2022 1. Ранкова гімнастика «Бджілка Ляля» 

https://youtu.be/SfKOo53Bw_k 

2. Читання української казки «Лисиця і журавель». 

https://vstart.com.ua/batkam/t5/ 

2.1.  Бесіда: що дає вам право думати, що герої казки розмовляють чемно, ввічливо? 

Чи можна такою вважати їх поведінку як гостя і господаря? Що для вас є неприємним 

в цій казці? Як має поводити себе господар, який запросив на гостини? Які правила 

етикету для гостя вам відомі? 

3. Відео «Етикет, правила поведінки за столом». 

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

4. Руханка  «Разом з нами». 

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

5.Практичне завдання «сервірування столу до обіду для своєї родини» 

ІІ. Консультація для батьків «Нетрадиційні методи загартування. Профілактика 

вірусних захворювань». 

https://vseosvita.ua/library/konsultacia-batkam-netradicijni-metodi-zagartuvanna-

profilaktika-virusnih-zahvoruvan-500168.html 

28.10. 2022 1. Ранкова гімнастика «Бджілка Ляля» 

https://youtu.be/SfKOo53Bw_k 

2. Пізнавальне відео «Що таке театр та як у ньому поводитися» 

https://www.youtube.com/watch?v=T59D_8B6m8o 

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

3. Обговорення після перегляду. 

4. Руханка «Разом з нами». 

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

5. Слухання  запису 40-ї симфонії В.Ф.Моцарта.  

https://www.youtube.com/watch?v=6XY8MA5Z96A 

6. Читання оповідання В.Осєєвої «Чарівне слово». 

 Після читання влаштуйте обговорення  вражень. 

https://vstart.com.ua/batkam/t5/ 
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