
План дистанційної роботи груп 4-го року життя 

на період воєнного стану з 28.11.2022-30.12.2022 

 Період Тема тижня 

28.11-02.12 «Протилежності: величина/розмір. Великий-малий.» 

05.12-09.12 «Протилежності: величина/розмір. Високий-низький.» 

12.12-16.12 «Протилежності: величина/розмір. Широкий-вузький.» 

19.12-23.12 «Протилежності: величина/розмір. Довгий-короткий.» 

26.12-30.12 «Зимові розваги» 

 

Організовані види діяльності 

 

Понеділок Комунікативна діяльність 

Музична діяльність 

Вівторок Художньо-естетична діяльність 

Здоров’язберігальна , рухова діяльність 

Середа Художнє читання 

Четвер Сенсорно-пізнавальна діяльність 

Музична діяльність 

П’ятниця Предметно-ігрова діяльність 

Здоров’язберігальна , рухова діяльність 

 

Тиждень 1. 28.11-02.12 

 «Протилежності: величина/розмір. Великий-малий.» 

Акценти тижня: обстеження (за допомогою очей, рук, пальців), порівняння  предметів, 

об'єктів та групування множин за ознаками кольору, форми та величини; допомога дітям в 

усвідомленні відносності визначення величини (велике-мале в порівнянні з чимось); 

виконання навчально-ігрових завдань; участь у спільній розмові; розігрування коротких 

ігрових сюжетів; хорове та індивідуальне промовляння текстів. 

Дата Зміст роботи 

 Види діяльності з дітьми 

Щодня Ранкова гімнастика «Плескай» 

https://youtu.be/0Chy9IitZe0 

Зорова гімнастика  
 Погляд спрямовувати вліво-вправо, вправо-прямо, вгору-прямо, 

додолу-прямо без затримки в кожному положенні. Повторити 5 

разів.  

 Заплющити очі на рахунок «раз-два», розплющити і подивитися на 

кінчик носа на рахунок «три-чотири». 

 Колові рухи очей: до п’яти кіл уліво і вправо. 

 Руханка «Раз, два, три!» 

https://www.youtube.com/watch?v=CqOr8xqBiK4&list=PLElG6fwk_0UnUQ

zb9Y5mM3p0TJ_Tu2Oe2&index=5  

 Пальчикова гімнастика «Сороконіжка !» 

https://www.youtube.com/watch?v=RT7WwloHUqA   

28.11 

 

 

 

 

 

 

 Читання та обговорення вірша Наталя Карпенко  

 ХТО ВЕЛИКИЙ?  

Кішка мишку упіймала.  

Бідоласі так сказала: 

– Я велика! Ти мала! 

Мені шана і хвала! 

Вибіг з буди пес кудлатий 

https://youtu.be/0Chy9IitZe0
https://www.youtube.com/watch?v=CqOr8xqBiK4&list=PLElG6fwk_0UnUQzb9Y5mM3p0TJ_Tu2Oe2&index=5
https://www.youtube.com/watch?v=CqOr8xqBiK4&list=PLElG6fwk_0UnUQzb9Y5mM3p0TJ_Tu2Oe2&index=5


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

І на кішку став гарчати: 

– Я великий! Ти мала! 

Мені шана і хвала! 

Із хліва кабан озвався: 

– Ні, це я на славу вдався! 

Пес кудлатий, ти малий! 

Я великий! Ось який! 

– Му! – Обурилась корова. 

Чую крик! Це не розмова! 

Порівняти треба вас, 

Станьте поруч всі нараз. 

Хто найменший? – Сіра мишка! 

Хто маленький? – Наша кішка! 

Хто середній? – Пес кудлатий, 

Що пильнує двір і хату. 

Хто великий? – Це свиня! 

А найбільша? – Звісно, я! 

Запитання: 

Про яких тварин йдеться у вірші? 

Кішка, пес, кабан, корова- які тварини? (свійські) 

Хто був найменшим? середнім? великим? 

Кішка яка? (маленька) А корова? (найбільша) 

Музична діяльність  https://www.youtube.com/watch?v=wXQ3aVAgPag 

Вправа «Покажи предмет» 

Попросіть дитину показати та назвати великі предмети у кімнаті. Потім 

показати маленькі.   

Консультація для батьків (надала практичний психолог Чернова І.М.)         

"Щасливі діти...хто вони?"   

https://www.youtube.com/watch?v=m-txbL5VORQ 

29.11 Розглядання картини та обговорення 

Розгляньте з дитиною картину «Котик і мишка» (Кім Хаскінс). 
https://vstart.com.ua/batkam/#junior    (тема Величина.Розмір, фото  

матеріали)  

Який за розміром кіт? 

Яка за розміром мишка? 

Кіт пухнастий чи гладенький? 

Які у кота очі? (великі, блакитні) 

А у мишки?  (маленькі, чорні) 

Малювання «Бублички для котика та мишки» 

Спочатку попросіть дитину обвести пальчиком великий та маленький 

бублички (або предмети, які подібні бубликам), щоб відчути їх величину. 

Потім запропонуйте взяти олівець або фломастер, щоб обвести зовнішній 

та внутрішній контури великого й маленького бубликів, а після цього - 

розфарбувати їх круговими рухами.   

  

 

 

Підсумуйте: котик великий, а мишка маленька, у котика великий бублик, 

а в мишки - маленький. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=wXQ3aVAgPag
https://www.youtube.com/watch?v=m-txbL5VORQ
https://vstart.com.ua/batkam/#junior


30.11 Читання казки та обговорення 

Казка про трьох ведмедів  Переклад 

О. Іваненко https://vstart.com.ua/batkam/#junior    (тема Величина.Розмір, 

текстові  матеріали) 

Скільки було ведмедів? Як їх звали? Хто з ведмедів був великим? Хто 

маленьким? Які предмети були у Михайла Івановича? У Анастасії 

Петрівни? У Мишка? На якому стільці було зручно дівчинці? 

Вправа «Що більше? менше?»  

Запропонуйте дитині поглянути у вікно та назвати те, що більше за 

кущик, людину, дерево, автомобіль, а потім - те, що менше.  

01.12 Гра «Розклади предмети» 

Перемішайте великі й маленькі кришечки від пластикових пляшок, 

ґудзики чи інші предмети. Завдання дитині — розібрати їх у коробочки за 

розміром. Заохочуйте дитину промовляти дії. (Наприклад: «Велику синю 

кришечку кладу в велику коробочку.» «Маленьку зелену кришечку кладу 

в маленьку коробочку»).  

Конструювання «Будиночки для звірят» 

З конструктора побудувати великий будиночок для ведмедика та 

маленький для зайчика. 

02.02  Дидактична гра "Що знаходиться вгорі, що внизу?"  

https://www.youtube.com/watch?v=2gqGz4DwM9A 

Вправа «Давай поміряємось» 

Запропонуйте помірятися з дитиною долоньками, стопою, на зріст 

(спинками), щоб визначити, хто більший. Можна помірятися малюкові з 

молодшим чи старшим братом , сестрою. 

Заняття з фізичної культури  

https://www.youtube.com/watch?v=83De1SJtdOc  

Батькам у скарбничку. (рекомендувала практичний психолог Чернова 

І.М.) 

«Проведи корисно час з дитиною». Прості та швидкі орігамі для дітей. 

Звірі з паперу. https://www.youtube.com/watch?v=JLV8_RZ-WEA 
 

Тиждень ІІ 

 05.12 -09.12 

«Протилежності: величина/розмір. Високий -низький.» 

Акценти тижня: продовження привернення уваги дітей до основних ознак предметів у  

довкіллі: кольору, форми, величини; вправляння в порівнянні предметів за параметром 

висоти; конструювання з будівельного матеріалу за вказівкою: високий-низький; 

групування множин за ознакою висоти та форми; виконання навчально-ігрових завдань; 

участь у спільній розмові; розігрування коротких ігрових сюжетів; індивідуальне  

 

Дата Зміст роботи 

 Види діяльності з дітьми 

Щодня Ранкова гімнастика «Плескай» https://youtu.be/0Chy9IitZe0 

Зорова гімнастика  
 Погляд спрямовувати вліво-вправо, вправо-прямо, вгору-прямо, 

додолу-прямо без затримки в кожному положенні. Повторити 5 

разів.  

 Заплющити очі на рахунок «раз-два», розплющити і подивитися на 

кінчик носа на рахунок «три-чотири». 

 Колові рухи очей: до п’яти кіл уліво і вправо. 

https://vstart.com.ua/batkam/#junior
https://www.youtube.com/watch?v=2gqGz4DwM9A
https://www.youtube.com/watch?v=83De1SJtdOc
https://www.youtube.com/watch?v=JLV8_RZ-WEA
https://youtu.be/0Chy9IitZe0


 Руханка «Раз, два, три!» 

https://www.youtube.com/watch?v=CqOr8xqBiK4&list=PLElG6fwk_0UnUQ

zb9Y5mM3p0TJ_Tu2Oe2&index=5  

 Пальчикова гімнастика «Сороконіжка !» 

https://www.youtube.com/watch?v=RT7WwloHUqA  

05.12 Читання та обговорення вірша. 

Наталя  Карпенко «Зима заблукала...» 

Ти де, зима? Напевно, заблудила. 

У нас вже грудень,  а тебе нема. 

Твоя хмарина виростила крила 

І дивиться на грудень крадькома. 

Радіти б хмарі, а вона сумує. 

Сніжити б хмарі, а вона – слізьми. 

Зима хмарини рідної не чує. 

І нам у грудні сумно без зими. 

Запитання: 

Яку пору року описує автор?(зима) 

Про який місяць йдеться у вірші? (перший місяць зими – називається 

грудень) 

Чому сумує хмаринка?(Бо йде дощ, а не сніг) 

 

 

 

 

2-га половина дня. 

Вправа для зняття стресу "Ледачий кіт" 

https://www.youtube.com/watch?v=NHBEUdOaHg8 

06.12 Розгляд картини та обговорення. 

Запропонуйте дитині розглянути сюжетну картину «На кухні з мамою. 

Готуємо обід разом.» 

https://vstart.com.ua/batkam/#junior     

(тема Величина .Розмір, фото  матеріали). 

Запитання: 

- Що відбувається на картині? (Мама з дітьми готує обід) 

- Що на кухні знаходиться низько, й діти можуть це дістати? (овочі та 

фрукти) 

- Що знаходиться високо, й може дістати тільки матуся? (Посуд). 

Малювання «Ялинки висока та низька»  

https://drive.google.com/drive/folders/1I0A7yyyTFtCrQzCwaSPaCKke2BcxV

Qnq 

 

 

 

 

Заняття з фізичної культури  

https://www.youtube.com/watch?v=83De1SJtdOc 

Рекомендації для батьків «Виховання самостійності у дошкільнят» (сайт 

ЗДО) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=CqOr8xqBiK4&list=PLElG6fwk_0UnUQzb9Y5mM3p0TJ_Tu2Oe2&index=5
https://www.youtube.com/watch?v=CqOr8xqBiK4&list=PLElG6fwk_0UnUQzb9Y5mM3p0TJ_Tu2Oe2&index=5
https://www.youtube.com/watch?v=NHBEUdOaHg8
https://vstart.com.ua/batkam/#junior
https://drive.google.com/drive/folders/1I0A7yyyTFtCrQzCwaSPaCKke2BcxVQnq
https://drive.google.com/drive/folders/1I0A7yyyTFtCrQzCwaSPaCKke2BcxVQnq
https://www.youtube.com/watch?v=83De1SJtdOc


07.12 Читання казки  

Казка Г, Циферова «Різнокольорові ведмедики» 

https://vstart.com.ua/batkam/#junior     

(тема Величина .Розмір: текстові  матеріали). 

Ілюстративний матеріал та обговорення. 

https://drive.google.com/drive/folders/1Mns4nboQgaCjVIaCUf-

qnri_twmeJLHx 

Запитання: 

- Який  ведмедики будували будинок?(різнокольоровий) 

- Якого кольору перший поверх?(зеленого) другий?(жовтого) третій? 

(блакитного) 

- Чому вони не змогли збудувати третій?(було дуже високо) 

-У кого просили допомоги?(баранця, віслючка) 

- Хто допоміг?(смішний звір: жирафа) 

- Який був жирафа?(довгий із довгою шиєю) 

- Чим пригостили ведмедики жирафа? (чаєм) 

Запропонуйте дитині показати як змінювалися настрої ведмедиків.     

Лялькова вистава «Нові пригоди Кицика і Мицика». 
https://www.youtube.com/watch?v=EC2MaqDLZHc 

Консультація для батьків (надала музичний керівник Олійник Т.В.) 

 «Музично - ігрова діяльність дітей» 
https://www.youtube.com/watch?v=_CtxwexWZc0 

08.12 Вправа «Вимірювання». 

Для порівняння висоти предметів, вимірювання їх, вимірювання росту 

дітей скористайтеся ростоміром (якщо немає готового, можна виготовити 

з підручних матеріалів). 

- Виміряйте висоту стола, стільця, ліжка та ін. 

- Порівняйте висоту стола та стільця (та інших предметів) способом 

прикладання ростоміру. 

- Виміряйте зріст дитини та знайдіть , що ще є вдома такої ж висоти, як 

зріст дитини. 

- Нехай визначать, що на їх тілі знаходиться вище чи нижче: (коліна, вуха, 

живіт, ніс.) 

Гра «Вгору-вниз». 

- Витягніть руки вперед долонями вверх, накласти долоні одна на одну, 

утворити гірку з долоньок;  

- піднімайте її(«гірку») вгору та промовляйте «вище-вище-ще вище 

вгору»; 

- плесніть усіма долоньками на «раз-два-три»; 

- зробіть те саме у зворотному порядку «нижче-ще нижче-ми внизу». 

Закріплення понять «вище» «нижче». 

Музична діяльність 

https://drive.google.com/file/d/1zzN_gv0UTm3dRKRV7MCp8p0H9MsF5aTe/

view?usp=share_link 

09.12 Вправа «Дві вежі» 

Використовуючи будівельний матеріал або конструктор, збудуйте дві 

вежі: 

- однакової висоти (перевірити та визначити , що вони однакової висоти 

можна за допомогою  чи способу прикладання), 

- різної висоти (перевірити та визначити , яка вища яка нижча можна за 

допомогою ростоміра чи способу прикладання). 

 

https://vstart.com.ua/batkam/#junior
https://drive.google.com/drive/folders/1Mns4nboQgaCjVIaCUf-qnri_twmeJLHx
https://drive.google.com/drive/folders/1Mns4nboQgaCjVIaCUf-qnri_twmeJLHx
https://www.youtube.com/watch?v=EC2MaqDLZHc
https://www.youtube.com/watch?v=_CtxwexWZc0
https://drive.google.com/file/d/1zzN_gv0UTm3dRKRV7MCp8p0H9MsF5aTe/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1zzN_gv0UTm3dRKRV7MCp8p0H9MsF5aTe/view?usp=share_link


Гра «Чого не стало?» 

Розкладіть декілька предметів (машинка, кубик, м’ячик, книжка або 

інші). Дитина запам’ятовує, а потім відвертається. Сховайте один 

предмет. Дитина визначає якого предмета не стало. Повторіть гру кілька 

разів. 

Комплекс вправ-руханка "Роби, як я!" 

https://youtu.be/txEQmU4ExxI 

 

 

Тиждень ІІІ 

 12.12-16.12 

«Широкий-Вузький» 

Акценти тижня: спрямування уваги на широту предметів як одну з ознак величини; 

вправляння у знаходженні, обстеженні та порівнянні предметів за ознаками кольору 

форми, величини. Допомога в осмисленні, що вужче входить, а не навпаки. Вправляння в 

групуванні множин за ознаками кольору, форми, величини; виконанні навчально-ігрових 

завдань; у відповідях на запитання, хоровому та індивідуальному промовлянні текстів, 

збагачення активного словника. 

Дата Зміст роботи 

 Види діяльності з дітьми 

Щодня  Ранкова гімнастикаhttps://youtu.be/0Chy9IitZe0 
 

Зорова гімнастика  

 

  Руханка «Тук-Тук!» 

https://youtu.be/-0zgplxmE6M 

 

 Пальчикова гімнастика   

«Пальчики» 

Один,два,три,чотири,п’ять – 

Вийшли пальчики гулять. 

Один,два,три,чотири,п’ять – 

Вже в будиночку сидять. 

(Почергово розгинати усі пальчики,починаючи з мізинчика, потім згинати 

їх у тій самій послідовності.) 

12.12 Бесіда. 

Знайомство з поняттям "широкий" - "вузький". 

https://drive.google.com/drive/folders/1lpyoOZsalUKg-

Wj4YPU_julrCUocuUuD 

Розгляньте картину.  

- Кого ти бачиш на картині?(цуценя та кошеня)  

- Яке цуценя? (велике) 

- Яке кошеня? (мале) 

- Хто йде по широкій доріжці? (цуценя) 

- Хто йде по вузький доріжці? ? (кошеня) 

- Хто б іще зміг би пройти по широкій доріжці? по вузькій? 

Викласти із підручних матеріалів широку і вузьку доріжки. 

https://youtu.be/txEQmU4ExxI
https://youtu.be/0Chy9IitZe0
https://youtu.be/-0zgplxmE6M
https://drive.google.com/drive/folders/1lpyoOZsalUKg-Wj4YPU_julrCUocuUuD
https://drive.google.com/drive/folders/1lpyoOZsalUKg-Wj4YPU_julrCUocuUuD


Дидактична гра "Назви лагідно ". 

https://www.youtube.com/watch?v=_AQ2-IuBW74 

Музична діяльність 

https://drive.google.com/file/d/1vKUPrawrNnBA4xqy3fGbEEt1yzVWE_LI/vi

ew?usp=sharing 

13.12 Розгляд картини та обговорення. 

Запросіть дитину розглянути картину «На містку» (Івона Ліфшес). 

https://vstart.com.ua/batkam/#junior    (тема Величина.Розмір, фото  

матеріали). 

Опишіть події та місцевість, де все відбувається.  

- Що ти бачиш на картині? 

- Хто стоїть на містку? (дівчина та песик). 

- Який ставок широкий чи вузький? 

- Який місток? (вузький). 

- Які гілочки пливуть у воді? (тоненькі). 

Малювання "Доріжки для звірят". 

https://www.youtube.com/watch?v=X6K9i_cz1d0&ab_channel 

14.12 Читання казки та обговорення. 

М. Коцюбинського «Про двох цапків». 

З одного берега йде до річки білий цапок, а з другого берега надходить 

чорний цапок. І той хоче через річку перебратися, і другий. А через річку 

кладка. Така вузенька, що тільки один може перейти, а двом тісно. 

Не схотів білий цапок зачекати, поки перейде через кладку чорний, а 

чорний й собі не схотів заждати, щоб перейшов білий. 

Ступили обидва на кладку, зійшлись посередині та й ну один одного 

лобами й рогами бити! Бились, бились, та й скінчилося на тому, що 

обидва в воду попадали. 

Запитання: 

- Чому два цапка не могли пройти по містку? (він був вузький). 

- Чим закінчилась казка? ( цапки впали в річку) 

- Чому вони впали? (тому що міст був вузькій, а ще тому що вони не 

поступилися один одному).    

- По якій кладці вони могли б перейти разом? (по широкій) 

 

 

 

 

 

Розваги за планом музичного керівника 

Музична гра «Прогулянка на автомобілі» 3-4 р.ж. 

https://www.youtube.com/watch?v=hGBtvC1TC0Q 

 

Руханка-танок "Почнемо все спочатку" 

https://www.youtube.com/watch?v=JCWCk-Qea0o 

15.12 Дидактична гра «Широкий – вузький».  

Запропонуйте дитині знайти та принести широкі та вузькі предмети у 

кімнаті. 

- Який предмет ти знайшов? 

https://www.youtube.com/watch?v=_AQ2-IuBW74
https://drive.google.com/file/d/1vKUPrawrNnBA4xqy3fGbEEt1yzVWE_LI/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1vKUPrawrNnBA4xqy3fGbEEt1yzVWE_LI/view?usp=sharing
https://vstart.com.ua/batkam/#junior
https://www.youtube.com/watch?v=X6K9i_cz1d0&ab_channel
https://www.youtube.com/watch?v=hGBtvC1TC0Q
https://www.youtube.com/watch?v=JCWCk-Qea0o


- Назви його? 

- Який він? (широкий, вузький) 

Повторити вправу декілька разів з різними за шириною предметами. 

 

Музична діяльність  

https://youtu.be/CynAPniKGUI 

Порада для батьків  

«Магічні слова у спілкування з дитиною». 

http://dnz28.zp.ua/wp-content/uploads/2022/11/Porady-dlya-batkiv.-Magichni-

slova-spilkuvannya-z-dytynoyu..pdf 

 

16.12 Ігрова вправа «Кому яка доріжка». 

Запропонуйте дитині зробити дві доріжки. Одну вузьку, іншу широку. 

(намалювати, викласти з підручного матеріалу). Демонструєте дитині 

іграшки (мишка,  ведмідь, машинки або інші), а дитина долоньками 

показує відповідну ширину дороги для неї. Попросіть дитину 

коментувати свій вибір, допомагайте будувати речення.(наприклад: «По 

широкій доріжці може пройти ведмідь. По вузькій доріжці він не пройде 

тому, що великий»). 

 

 

 

Аплікація "Місточок - допоможемо мишеняті дістатись у гості". 

https://www.youtube.com/watch?v=Hx64TBUFV58&ab_channel 

 

Тиждень IV 

19.12-23.12  «Протилежності: величина/розмір. Довгий-короткий» 

Програмове завдання: привернення уваги до довжини предметів та відстані від себе; 

навчання порівнювати предмети за довжиною способом накладання та прикладання; 

групування множин за ознаками величини, форми та кольору; залучення дітей до 

виконання навчально-ігрових вправ, індивідуальному промовлянні текстів, збагачення 

активного словника. 

 

Дата Зміст роботи 

 Види діяльності з дітьми 

Щодня  Ранкова гімнастика https://youtu.be/F0e_oujfJ-o 

 Зорова гімнастика 

 

 

 

 

https://youtu.be/CynAPniKGUI
http://dnz28.zp.ua/wp-content/uploads/2022/11/Porady-dlya-batkiv.-Magichni-slova-spilkuvannya-z-dytynoyu..pdf
http://dnz28.zp.ua/wp-content/uploads/2022/11/Porady-dlya-batkiv.-Magichni-slova-spilkuvannya-z-dytynoyu..pdf
https://www.youtube.com/watch?v=Hx64TBUFV58&ab_channel
https://youtu.be/F0e_oujfJ-o


  Руханка «Тук-Тук!» 

https://youtu.be/-0zgplxmE6M 

Пальчикова гімнастика 

«Пальчики» 

Один,два,три,чотири,п’ять – 

Вийшли пальчики гулять. 

Один,два,три,чотири,п’ять – 

Вже в будиночку сидять. 

(Почергово розгинати усі пальчики,починаючи з мізинчика, потім згинати 

їх у тій самій послідовності.) 

 

19.12 Музична діяльність 

«Св. Миколай, рости нам добрими допомагай» 

Розповідь про Миколая, руханка. 

https://drive.google.com/file/d/17wt6gSAT7BGHqz1VDcA-

HPWxZLgbxXyF/view?usp=sharing 

Вивчити вірш 

Я Святого Миколая, 

Дуже-дуже добре знаю. 

Він на свято в чобіток 

Для слухняних діточок 

Має у своїй торбинці 

Найприємніші гостинці! 

Запитання: 

Що приносить Миколай дітям? (Гостинці) 

А які гостинці приносить? (Найприємніші) 

У чому приносить гостинці? (У торбинці) 

У що кладе гостинці? (в чобіток) 

Малювання «Листівка для Святого Миколая» 

Друга половина дня 

 Під час прогулянки роздивись уважно дерева і кущі. Де гілки довгі, а де 

короткі? 

20.12   

 

 

 

 

 

 Обговорення за картинкою 

 

- Кого ти бачиш? (Лисичку та Зайчика) 

- Які вушка у Зайчика? (Довгі) 

- А які вушка у Лисички? (Короткі) 

- А який у лисички хвіст? (Довгий) 

- А у Зайчика? (Короткий). 

Покажи, як стрибає Зайчик. А потім покажи, як ходить Лисичка. 

 

Малювання «Дерево щастя» 

Мета: вчитися малювати дерево з довгими і короткими гілками; за 

допомогою різних кольорів передати свій настрій. 

https://www.youtube.com/watch?v=vzyylRP5kKs 

 

https://youtu.be/-0zgplxmE6M
https://drive.google.com/file/d/17wt6gSAT7BGHqz1VDcA-HPWxZLgbxXyF/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/17wt6gSAT7BGHqz1VDcA-HPWxZLgbxXyF/view?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=vzyylRP5kKs


 Поради для батьків «Батьківські звички» 

http://dnz28.zp.ua/wp-content/uploads/2022/11/Porady-dlya-batkiv-Batkivski-

zvychky.pdf 

21.12 Інсценізація вірша «Зайчик спати захотів». Прочитайте вірш. 

Запропонуйте дитині уявити себе зайчиком та супроводжувати рухами 

текст вірша при наступному читанні. 

М. Стельмах «Заєць спати захотів» 

Заєць спати захотів, 

Сам постелю постелив, 

Сам собі приніс подушку, 

Підмостив її під вушко, 

Та у зайця довге вушко — 

Все звисає із подушки. 

Розваги за планом музичного керівника 

Лялькова вистава «Святий Миколай в ліс завітав». 

https://www.youtube.com/watch?v=fnE3GwjrbA4 

 Поради для батьків «Заспокійлива музика для сну дитини». 

https://www.youtube.com/watch?v=x7jeRGesto0 

22.12 Поняття «довгий», «короткий». 

 
- Для кого виклали доріжки? (Для Зайчика та Вовка) 

- Як впізнати доріжку Вовка? (Там де в кінці шматок м’ яса). 

- А яка доріжка для Зайчика? ( Та де в кінці капуста). 

- Чия доріжка довша? ( Вовка) 

- А чия доріжка коротша? (Зайчика). 

Вправа «Виклади доріжки» 

Візьми аркуш паперу і розірви його на дрібні шматочки. Вони вийшли не 

рівні: різного розміру та форми. Уяви, що це маленькі камінці. Виклади з 

них дві доріжки: довгу - для Зайчика та коротку для Вовка. А потім 

навпаки. Сподіваюсь, що у тебе все вийшло. Ти Молодець!  

 Поради для батьків «Ігри в які можна грати будь- де » 

http://dnz28.zp.ua/wp-content/uploads/2022/11/Igry-u-yaki-legko-graty-bud-

de.pdf 

 

23.12 Дидактична гра «Довгий-короткий» 

Запропонуйте дитині знайти в кімнаті довгі та короткі предмети. 

Спостереження 

Порівняйте: 

- дзьоби ворони та горобця (у ворони дзьоб-довгий, а у горобця-

короткий); 

- довжину автобуса та легкового автомобіля (автобус-довгий, а 

автомобіль-короткий); 

Пригадай: 

- який ніс у слона та у свинки (у слона хобот довгий, а у свинки п’ятачок 

короткий). 

- який хвіст у крокодила та черепахи (у крокодила хвіст довгий, у 

черепахи - короткий) 

 

http://dnz28.zp.ua/wp-content/uploads/2022/11/Porady-dlya-batkiv-Batkivski-zvychky.pdf
http://dnz28.zp.ua/wp-content/uploads/2022/11/Porady-dlya-batkiv-Batkivski-zvychky.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=fnE3GwjrbA4
https://www.youtube.com/watch?v=x7jeRGesto0
http://dnz28.zp.ua/wp-content/uploads/2022/11/Igry-u-yaki-legko-graty-bud-de.pdf
http://dnz28.zp.ua/wp-content/uploads/2022/11/Igry-u-yaki-legko-graty-bud-de.pdf


Вправа «Перегони».  

Вам знадобиться: 2 маленькі машинки, 2 олівця, дві ниточки або стрічки 

(довга та коротка). Прив'яжіть до одного кінця нитки або стрічки олівець, 

а до іншого - машинку. Разом з дитиною, тримаючи в руці олівець, 

крутимо його так, щоб нитка або стрічка  намотувалася на нього і 

машинка наближалася. Зробіть висновок: із короткою ниткою машинка 

під'їде швидше. Можна те саме зробити з нитками або стрічками 

однакової довжини (на випередки) 

 

Тиждень V 

26.12-30.12 «Веселі свята» 

Програмові завдання: ознайомлювати з різними техніками образотворчої діяльності; 

вчити запам’ятовувати коротенькі вірші, передавати свої враження від почутого простими 

реченнями; виховувати любов до казкових героїв через сприйняття художніх творів; 

закріплювати поняття: «великий-малий», «високий-низький», «широкий-вузький», 

«довгий-короткий». 
 

Дата Зміст роботи 

 Види діяльності з дітьми 

Щодня  Ранкова гімнастика https://youtu.be/F0e_oujfJ-o 

 Зорова гімнастика 

Великі очі 

Сидимо прямо. Міцно заплющуємо очі на 5 секунд, потім широко 

відкриваємо їх. Повторюємо 8-10 разів. (Зміцнює м’язи повік, покращує 

кровообіг, сприяє розслабленню м’язів очей). 

 

Руханка «Танці-зігріванці» 

https://www.youtube.com/watch?v=A09aJ3gvLWs 

Пальчикова гра "Рукавичка" 

Мишка-матуся знайшла рукавичку, 

(Розкрити долоньку, розчепірити пальчики, кілька разів повернути руки 

то долонями, то зовнішньою стороною вгору.) 

Всіх мишеняток до неї покличе. 

(Робити закликаючий жест, згинаючи і розгинаючи пальчик.) 

Хлібчика скибку дасть покусати, 

(Кінчиком великого пальчика по черзі стукати по кінчиках інших 

пальчиків.) 

Їх обійме і вкладатиме спати. 

(Складені разом долоньки покласти під щічку). 

 

26.12 Вивчення вірша 

П. Воронько «Кіт не знав.» 

Падав сніг на поріг, 

Кіт зліпив собі пиріг. 

Поки смажив, поки пік, 

А пиріг водою стік. 

Кіт не знав, що на пиріг 

Треба тісто, а не сніг. 

https://www.youtube.com/watch?v=GqI37IOjdgs 

 

Ліплення «Пиріг для котика» 

https://drive.google.com/drive/folders/1mLcy28lGqqZU4GpwE1XAzgYsrmy

0cVv0 

https://youtu.be/F0e_oujfJ-o
https://www.youtube.com/watch?v=A09aJ3gvLWs
https://www.youtube.com/watch?v=GqI37IOjdgs
https://drive.google.com/drive/folders/1mLcy28lGqqZU4GpwE1XAzgYsrmy0cVv0
https://drive.google.com/drive/folders/1mLcy28lGqqZU4GpwE1XAzgYsrmy0cVv0


Музична діяльність https://youtu.be/Lx9y3VMAabw 

27.12 «Зима. Розвиток мовлення» 

https://www.youtube.com/watch?v=LpvSA2ojrA4 

 

Розгляд та обговорення 

Картина «Зимовий пейзаж» 

https://drive.google.com/drive/folders/17S0xj0nupBsbq2D3f7IuCTYkLn9au_

d8 

Запитання: 

- Що ти бачиш на картині? 

- Яка пора року? 

- Будинки на картині якого розміру? (великі, маленькі). 

- Якого розміру ялинки? (високі та низькі) 

- Ставок широкий чи вузький? (ставок широкий) 

- Парканчик довгий чи короткий? (парканчик довгий) 

На небі зірочки які? (великі та маленькі) 

 

 Поради для батьків «Метод виховання 3 кошика». 

http://dnz28.zp.ua/wp-content/uploads/2022/11/Metod-vyhovannya.-Try-

koshyka..pdf 

 

28.12 Українська народна казка «Рукавичка» 

https://drive.google.com/drive/folders/13oghJXOE8lxvr05Kwn37r6SUIyrcZ-

Ng 

Аплікація «Рукавичка» 

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

rVrbaIschEfTpzzl0KtMbSUPJUNqVij 

 

Розваги за планом музичного керівника «Татанці» 

https://www.youtube.com/watch?v=ZmaAGVWol2c 

Зимова руханка Веселі сніговички 

https://www.youtube.com/watch?v=aPyKEM7KLvI 

Поради батькам. «Казкотерапія в сім’ї». 

https://www.youtube.com/watch?v=e1IE_dCtHUM 

29.12 Орігамі «Іграшка-сувенір Янголятко» 

https://drive.google.com/drive/folders/1K_KkqzW17DkzZFDXXndi_0-

0sI7m_I36 

Театралізований етюд «Янголята». 

Запропонуйте дитині уявити себе янголятком. Увімкніть спокійну музику, 

Дитина кружляє та «опускається на хмарки» 

30.12 Ліплення «Сніжинка»  

https://drive.google.com/drive/folders/1T5xVMn8tvHROD5B-

sFN6m53URWUrpZIe 

 

 

https://youtu.be/Lx9y3VMAabw
https://www.youtube.com/watch?v=LpvSA2ojrA4
https://drive.google.com/drive/folders/17S0xj0nupBsbq2D3f7IuCTYkLn9au_d8
https://drive.google.com/drive/folders/17S0xj0nupBsbq2D3f7IuCTYkLn9au_d8
http://dnz28.zp.ua/wp-content/uploads/2022/11/Metod-vyhovannya.-Try-koshyka..pdf
http://dnz28.zp.ua/wp-content/uploads/2022/11/Metod-vyhovannya.-Try-koshyka..pdf
https://drive.google.com/drive/folders/13oghJXOE8lxvr05Kwn37r6SUIyrcZ-Ng
https://drive.google.com/drive/folders/13oghJXOE8lxvr05Kwn37r6SUIyrcZ-Ng
https://drive.google.com/drive/folders/1-rVrbaIschEfTpzzl0KtMbSUPJUNqVij
https://drive.google.com/drive/folders/1-rVrbaIschEfTpzzl0KtMbSUPJUNqVij
https://www.youtube.com/watch?v=ZmaAGVWol2c
https://www.youtube.com/watch?v=aPyKEM7KLvI
https://www.youtube.com/watch?v=e1IE_dCtHUM
https://drive.google.com/drive/folders/1K_KkqzW17DkzZFDXXndi_0-0sI7m_I36
https://drive.google.com/drive/folders/1K_KkqzW17DkzZFDXXndi_0-0sI7m_I36
https://drive.google.com/drive/folders/1T5xVMn8tvHROD5B-sFN6m53URWUrpZIe
https://drive.google.com/drive/folders/1T5xVMn8tvHROD5B-sFN6m53URWUrpZIe

