
                    
Дистанційна робота у грудні, 5-рік життя 

  

 

 
                           
 

 

 

 

Організовані види діяльності 

    Період Тема тижня 

«Шафка»(два тижні) 

28.11 – 2.12 

5.12 – 9.12 

«Як знайти зиму у шафках?» 

«Чи є шафки у природі?» 

«Казка»(три тижні) 

12.12 -  16.12 «Зима – весела казкова пора» 

19.12 – 23.12 

26.12 – 30.12 

«Казки про тварин» 

«Зустрічаєм Новий рік!» 

 І тижд ІІ тижд ІІІ тижд 

П
о
н

ед
іл

о
к
 

1.Комунікативна 

діяльність 

Мовленнєва 

діяльність. 

Пізнавально-

дослідницька 

діяльність: у світі 

предметів/ у світі 

природи/елементарні 

математичні уявлення. 

Здоров’язберігальна, 

рухова діяльність 

1. Мовленнєва 

діяльність. 
Мовленнєва діяльність. 

Пізнавально-дослідницька 

діяльність: у світі 

предметів/ у світі 

природи/елементарні 

математичні уявлення. 

Здоров’язберігальна, 

рухова діяльність 

1. Мовленнєва діяльність. 

Мовленнєва діяльність. 

Пізнавально-дослідницька 

діяльність: у світі предметів/ 

у світі природи/елементарні 

математичні уявлення. 

Здоров’язберігальна, рухова 

діяльність 

В
ів

то
р
о

к
 

1.Художньо-

естетична діяльність 

Малювання/ліплення/ 

аплікація 

2.Художньо-

естетична 

діяльність: музика(за 

планом музкерівника) 

 

1.Пізнавально-

дослідницька діяльність: 
у світі предметів/ у світі 

природи/елементарні 

математичні уявлення. 
Художньо-естетична діяльність 

Малювання/ліплення/ аплікація 

2. Художньо-естетична 

діяльність: музика(за 

планом музкерівника) 

1.Художньо-естетична 

діяльність 

Малювання/ліплення/ 

аплікація 

2.Художньо-естетична 

діяльність: музика(за 

планом музкерівника) 

 

С
ер

ед
а 

1.Ігрова діяльність 

Пізнавально-

дослідницька 

діяльність: у світі 

предметів/ у світі 

природи/елементарні 

математичні уявлення. 

2. 

Здоров’язберігальна, 

рухова діяльність 

1.Ігрова діяльність 

Мовленнєва діяльність. 

Пізнавально-дослідницька 

діяльність: у світі 

предметів/ у світі 

природи/елементарні 

математичні уявлення. 

2.Здоров’язберігальна,  

діяльність рухова  

діяльність 

1.Господарсько-побутова 
Мовленнєва діяльність. 

Пізнавально-дослідницька 

діяльність: у світі предметів/ 

у світі природи/елементарні 

математичні уявлення. 

2.Здоров’язберігальна, 

рухова  



 

Тиждень І     Тема «Шафка. Як знайти зиму у шафках» .  

Цілі та завдання: Допомогти усвідомити сезонні зміни в турботах, розвагах, одязі людей 

взимку. Спонукати дітей приймати участь у розмові. Вправляти в кількісній лічбі в межах 5. 

Закріпити знання про геометричні фігури круг, квадрат, трикутник. Вчити дітей створювати 

та зберігати лад у дитячих речах. Виховувати ціннісне ставлення до особистих речей. 

Формувати розуміння необхідності берегти своє здоров’я. Поглиблювати уявлення дітей про 

об’єкти природного довкілля: сонце, воду, повітря, та про їх вплив на здоров’я людей, 

розвивати вміння дотримуватися правил безпечної поведінки. Ознайомити із зимовими 

запасами: дослідити смаки смачної комори. Визначити інгредієнти та приготувати вінегрет. 

Вправляти дітей в розігруванні театралізацій (пальчиковий театр). 

 

      Дата Види діяльності 

28.11.22 Ранкова гімнастика https://youtu.be/YPBjPzMOaBw 

Тема дня: «У яких шафках ховається зима»  

Мовленнєва діяльність 

1.Вступна бесіда. Обговоріть завдання попереднього дні – які шафки діти 

знайшли у себе вдома, яке їх призначення. Обсудіть, частково спираючись на 

зображення плакату: чи можна ц шафах знайти зиму. 

2.Розглянте разом із дітьми сюжетну картинку «Збираємось на свято». 

https://drive.google.com/file/d/1fzut7KwNrD5Nu172x0-

P_1hnz8ZRb_56/view?usp=share_link 

Що відбувається на картині? Як ви дізналися, в.яку пору року сім’я зібралась 

на свято? Що вам про це нагадало? Де можна побачити зимовий одяг батьків і 

дітей? Чому не зручно, коли і літній, і зимовий одяг зберігаються разом? Отже, 

шафки з початком зими змінили своє наповнення. Пригадайте, який одяг 

лежав на поличках та вішачках влітку? Який лежить і висить тепер? 

Руханка «Роби як я!» https://youtu.be/txEQmU4ExxI 

3.Запросіть дітей створити (розфарбувати) комплект зимового одягу. Для 

цього треба, щоб дитина вирішила, якого кольору буде весь комплект, як його 

можна прикрасити смужками чи крапочками, малюнком, якщо  дитина має 

труднощі з ідеями, підкажіть, як це може бути. 

https://drive.google.com/file/d/1A47772sx8VLcUXeL6T03CraJ_v3YPVSW/view?u

sp=sharing 

4. Дидактична гра «Що не так?» Допомогти усвідомити сезонні зміни в 

гардеробі. 

https://drive.google.com/file/d/15bE1_u4iJ4mPIVe9klIFZAToSTJMvISA/view?usp

Ч
ет

в
ер

 

1.Пізнавально-

дослідницька 

діяльність: у світі 

предметів/ у світі 

природи/елементарні 

математичні уявлення. 

2.Художньо-

естетична 

діяльність: музика(за 

планом музкерівника) 

2.Здоров’язберігальна, 

рухова діяльність 
Пізнавально-дослідницька 

діяльність: у світі 

предметів/ у світі 

природи/елементарні 

математичні уявлення. 

2.Художньо-естетична 

діяльність:музика(за 

планом музкерівника) 

1.Особистісний розвиток 

Соціально-ігрове 

проектування за спільним 

творчим задумом дітей 

2.Художньо-естетична 

діяльність:музика(за планом 

музкерівника) 

П
’я

тн
и

ц
я
 

1.Сюжетно-рольова 

гра за інтересами 

дітей 

Мовленнєва 

діяльність 

2. 

Здоров’язберігальна, 

рухова діяльність 

1.Сюжетно-рольова гра 
за інтересами дітей 

Мовленнєва діяльність 

2. Здоров’язберігальна, 

рухова діяльність 

1.Особистісний розвиток 

Соціально-ігрове 

проектування за спільним 

творчим задумом дітей 

2. Здоров’язберігальна, 

рухова діяльність 

https://youtu.be/YPBjPzMOaBw
https://drive.google.com/file/d/1fzut7KwNrD5Nu172x0-P_1hnz8ZRb_56/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1fzut7KwNrD5Nu172x0-P_1hnz8ZRb_56/view?usp=share_link
https://youtu.be/txEQmU4ExxI
https://drive.google.com/file/d/1A47772sx8VLcUXeL6T03CraJ_v3YPVSW/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1A47772sx8VLcUXeL6T03CraJ_v3YPVSW/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/15bE1_u4iJ4mPIVe9klIFZAToSTJMvISA/view?usp=share_link


=share_link 

Протягом дня. Друга половина дня 

Спостереження за змінами у природі, що відбуваються. Які ознаки зими, та які 

ознаки осені можна побачити в природі, бо зима лише починається, а осінь ще 

не зовсім одійшла.  

«Ознаки зими. Зимові місяці» 

https://drive.google.com/file/d/1tXxMIr-0-

uMWVO1G2UVtW7BV5Xl0pdHn/view?usp=share_link 

Перегляд відео «Які турботи приносить зима людям» 

https://youtu.be/fbGSh_4KPFA 

Розвивальні вправи з Добриком і Веселинкою за картинкою. 

https://drive.google.com/file/d/1g2VVxplXehU5FnCbd1yxSa20IoFJRhG1/view?us

p=sharing 

Робота з батьками  

Консультація «Розвиток пізнавальних здібностей» 

https://drive.google.com/file/d/1RoyPI1qDd96CQpDiXr4lkHi_zrAcUtuV/view?usp

=sharing 

 29.11.22 Ранкова гімнастика https://youtu.be/YPBjPzMOaBw 

Тема дня: «Зимові запаси на поличках 

Пізнавально-дослідницька діяльність  

1.Бесіда з дітьми про зимові запаси за казкою Д.Кудрякова «Дурнуватий 

заєць». Що можна назвати зимовими припасами? Хто з тварин їх робить? 

Чому зайця назвали дурнуватим? Які корисні поради можна надати зайцю на 

наступну зиму? Які припаси робить вдома матуся, бабуся, що найбільше 

подобається із домашніх заготівок. Сформулюйте разом з дітьми корисні 

поради для зайця щодо припасів на зиму. 

https://drive.google.com/file/d/1e2K6jntvn0Wr9PSnEUcBrXiwHnijj6O3/view?usp=

share_link 

2.Дидактична гра «Запаси для білочки». Вправляти в кількісній лічбі в межах 

5. https://drive.google.com/file/d/1goql-

evdIkQKbANyW3jUt4v1CqnvX7nX/view?usp=share_link 

3.Розглянте з дітьми картину (Є. Гапчинська «Я знаю де зберігаються солоні 

огірочки) 

https://drive.google.com/file/d/1EO2_vMoSDFgdDkB0weBbR7GE6E1S2DgS/view

?usp=sharing 

 Запитання до неї: Кого ти бачиш на картині? Що робить героїня? Що відчуває 

героїня? Де вона може знаходитися? Що цікавого помітили в цьому 

приміщення?  

Пальчикова гімнастика:  

«Стиснемо – розтиснемо» ритмічно стискати пальці в кулак і розтискати 

«Молоточки» - одним стиснутим кулачком стукати по другому кулачку. 

«Бігунець» -  «бігти» по столу пересуваючи вказівний і середній пальці. 

4.Малювання фарбами «Зимові запаси». 

https://drive.google.com/file/d/17u_38Y6Q8whrN5CSuYNwsKKYvbsTsNny/view?

usp=share_link 

 Щоб створити композицію у альбомі, слід попередньо навчити дитину 

виконувати поздовжні і округлі мазки (завдання на першому аркуші)  

https://drive.google.com/file/d/1kBnI6lBX1-

MccRLnobvvriX9WiqFEEqY/view?usp=sharing 

після цього дітям буде цікава намалювати м’якоть кавуна, огірки та помідори 

на приготованих дорослим заготівках у формі банок.(як на другому слайді). 

https://drive.google.com/file/d/1PV5yL59isvJ8ATmstQHhEDB2XmJ2J0GR/view?u

sp=share_link 

5. Музичне заняття 

https://drive.google.com/file/d/1OF3BKxlmx2HxYiuSs0LeGYmZ2tr1bxKP/view?u

https://drive.google.com/file/d/15bE1_u4iJ4mPIVe9klIFZAToSTJMvISA/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1tXxMIr-0-uMWVO1G2UVtW7BV5Xl0pdHn/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1tXxMIr-0-uMWVO1G2UVtW7BV5Xl0pdHn/view?usp=share_link
https://youtu.be/fbGSh_4KPFA
https://drive.google.com/file/d/1g2VVxplXehU5FnCbd1yxSa20IoFJRhG1/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1g2VVxplXehU5FnCbd1yxSa20IoFJRhG1/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1RoyPI1qDd96CQpDiXr4lkHi_zrAcUtuV/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1RoyPI1qDd96CQpDiXr4lkHi_zrAcUtuV/view?usp=sharing
https://youtu.be/YPBjPzMOaBw
https://drive.google.com/file/d/1e2K6jntvn0Wr9PSnEUcBrXiwHnijj6O3/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1e2K6jntvn0Wr9PSnEUcBrXiwHnijj6O3/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1goql-evdIkQKbANyW3jUt4v1CqnvX7nX/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1goql-evdIkQKbANyW3jUt4v1CqnvX7nX/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1EO2_vMoSDFgdDkB0weBbR7GE6E1S2DgS/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1EO2_vMoSDFgdDkB0weBbR7GE6E1S2DgS/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/17u_38Y6Q8whrN5CSuYNwsKKYvbsTsNny/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/17u_38Y6Q8whrN5CSuYNwsKKYvbsTsNny/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1kBnI6lBX1-MccRLnobvvriX9WiqFEEqY/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1kBnI6lBX1-MccRLnobvvriX9WiqFEEqY/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1PV5yL59isvJ8ATmstQHhEDB2XmJ2J0GR/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1PV5yL59isvJ8ATmstQHhEDB2XmJ2J0GR/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1OF3BKxlmx2HxYiuSs0LeGYmZ2tr1bxKP/view?usp=sharing


sp=sharing 

Протягом дня. Друга половина дня. 

Спостереження за  змінами у неживій природі, що належить до неживої 

природи? Яке небо? Помилуватись осіннім небом. Розглянути хмаринки на 

небі. Визначити якого кольору небо, якого кольору хмаринки, дослідити на що 

схожі хмаринки. Проговорити віршик  

 Висне небо синє, синє та не те 

Світить та не гріє сонце золоте. 

«Корисні звички дітей на кожен день» https://youtu.be/xKBRIY8RNPY 

Робота з батьками: інформація «Що таке самостійність» 

https://drive.google.com/file/d/1KA2O2Gv8LKGtiksfs3ve6pCv9nPJ_wHl/view?usp

=sharing 

https://drive.google.com/file/d/19Nh2M6s5frzcJf6ac8LXhTwUmJiRvCsA/view?usp

=sharing  

30.11.22 Ранкова гімнастика https://youtu.be/YPBjPzMOaBw 

Тема дня: «Дитячі шафки» 

Ігрова діяльність  

1.Покажіть дитині презентацію «Дитяча кімната» 

https://drive.google.com/file/d/1LRvyrFDEJ-nwWZifBM-

UYRE5oRXhKxbd/view?usp=share_link 

Нехай дитина назве ознаки справжньої дитячої кімнати. Питання до дитини – 

як краще зберігати іграшки? 

2. Дидактична вправа «Одяг який?» завдання: називати якості одягу. 

https://drive.google.com/file/d/1YZlHbUFxoO_dKWvt5IGYCAIpXor_pGi4/view?u

sp=share_link 

Руханка «Роби як я!» https://youtu.be/txEQmU4ExxI 

2. Дослідницьке завдання дитині: дати їй великий кошик з різноманітними 

речами. Назвати річ з кошика, для кого вона ( дітей, дорослих, хлопчиків, 

дівчаток); де вона зберігається, та покласти на місце. Разом закріпити 

висновок, що речі легко знайти, якщо вони на своїх місцях, ними легко 

користуватись. 

3. Дидактична гра «Яка пора року не скажу, а що одягнув покажу?» завдання: 

назвати предмети одягу і пору року для якої вони призначені. 

https://drive.google.com/file/d/1j2jbt42davTLorVPg6RrkmmbK45EZqaY/view?usp

=share_link  

       Протягом дня. Друга половина дня. 

Спостереження за працею двірника. Яким знаряддям він користується? Чим 

найліпше прибирати листя, яке облетіло з дерев. Як діти можуть допомагати 

дорослим? Поміркувати над змістом прислів’я: хто не робить, той не їсть. 

Дидактична гра «Що зникло?» Закріпити знання та назви дитячих речей 

https://drive.google.com/file/d/1eZJVR13eEwFTDe6UyTRZ44xPAKERaVcw/view

?usp=share_link 

Робота з батьками: Батькам  в скарбничку «Проведи корисно час з 

дитиною». Прості та швидкі орігамі для дітей. Звірі з паперу. 

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

01.12.22 Ранкова гімнастика https://youtu.be/YPBjPzMOaBw 

Тема дня: «Зимова шафка» 

Здоров’язберігальна, рухова діяльність 

1.Розкажіть дитині історію про двох друзів. Один пішов кататися на санчатах, 

а другий захворів та спостерігає у віконечко, як діти бавляться на гірці. 

Придумайте разом з дитиною поради для хлопчика, як не хворіти та бути 

здоровим. Наприклад: щоденно робити зарядку; любити фізкультуру; 

вмиватися холодною водою вранці; ходити по мокрій доріжці; провітрювати 

кімнату. 

2. Розгляньте з дітьми плакат «Загартування круглий рік» і зробіть висновки, 

https://drive.google.com/file/d/1OF3BKxlmx2HxYiuSs0LeGYmZ2tr1bxKP/view?usp=sharing
https://youtu.be/xKBRIY8RNPY
https://drive.google.com/file/d/1KA2O2Gv8LKGtiksfs3ve6pCv9nPJ_wHl/view?usp=sharing%20
https://drive.google.com/file/d/1KA2O2Gv8LKGtiksfs3ve6pCv9nPJ_wHl/view?usp=sharing%20
https://drive.google.com/file/d/19Nh2M6s5frzcJf6ac8LXhTwUmJiRvCsA/view?usp=sharing%20
https://drive.google.com/file/d/19Nh2M6s5frzcJf6ac8LXhTwUmJiRvCsA/view?usp=sharing%20
https://youtu.be/YPBjPzMOaBw
https://drive.google.com/file/d/1LRvyrFDEJ-nwWZifBM-UYRE5oRXhKxbd/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1LRvyrFDEJ-nwWZifBM-UYRE5oRXhKxbd/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1YZlHbUFxoO_dKWvt5IGYCAIpXor_pGi4/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1YZlHbUFxoO_dKWvt5IGYCAIpXor_pGi4/view?usp=share_link
https://youtu.be/txEQmU4ExxI
https://drive.google.com/file/d/1j2jbt42davTLorVPg6RrkmmbK45EZqaY/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1j2jbt42davTLorVPg6RrkmmbK45EZqaY/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1j2jbt42davTLorVPg6RrkmmbK45EZqaY/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1eZJVR13eEwFTDe6UyTRZ44xPAKERaVcw/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1eZJVR13eEwFTDe6UyTRZ44xPAKERaVcw/view?usp=share_link
https://www.youtube.com/watch?v=JLV8_RZ-WEA
https://youtu.be/YPBjPzMOaBw


як ми можемо загартовувати організм влітку, взимку, восени та навесні. 

https://drive.google.com/file/d/1oEYiho9QKPb7aUEWW8HPzkaggJGuEEjO/view?

usp=share_link 

3.Дидактична гра «Так чи ні» закріпити знання дітей про здоровий спосіб 

життя 

https://drive.google.com/file/d/1zv7csfbuBMu-

okbXEl2xUStmilN_nLLM/view?usp=share_link 

Руханка «Роби як я!» https://youtu.be/txEQmU4ExxI 

4. Подумайте разом з дитиною спираючись на схему, що робить людину 

здоровою: режим, здорове харчування, прогулянки на свіжому повітрі, 

загартування, фізкультура та ін. 

https://drive.google.com/file/d/1lNJz4STJ79nV53N5VXqTXxNZnOK5VTiX/view?

usp=share_link 

Протягом дня. Друга половина дня. 

Спостереження. Пригадайте з дитиною що сьогодні перший день зими. Тепло 

чи холодно на дворі. Як стали одягатися люди яких ви зустрічаєте на 

прогулянці. Чому всі стали тепло одягатися. Закріпити назви теплого одягу і 

взуття. Як потрібно доглядати за одягом і взуттям? Чому? Поясніть, чому не 

можна ходити по калюжах. Які можуть бути наслідки коли промочиш ноги. 

Дидактична гра «Загадки про зиму і зимові розваги»  

https://drive.google.com/file/d/1MKz3qWU2xZHbumRrRVH326dmNUaTS6NX/vi

ew?usp=share_link 

Перегляд мультфільму «Охоронці здоров’я» https://youtu.be/E-u6ext-Zog 

Робота з батьками: Поради психолога ."Дихальні картки" для дітей та 

дорослих. https://www.unicef.org/.../26001/file/Breathe_cards_Royz.pdf 

(в передмові є докладна інструкція) 

02.12.22 Ранкова гімнастика https://youtu.be/YPBjPzMOaBw 

Тема дня  : «Смачна комора» 

Сюжетно-рольова діяльність 

1.Розгорніть вдома на кухні сюжетно-рольову гру «Ревізори» запропонуйте до 

уваги дитини смачні запаси вашої домашньої комори. Наприклад: соління (в 

банках, бочечках). Квашена капуста. Баночка зеленого горошку. Сушені риба, 

трави, овочі, шипшина. Морожені ягоди, овочі. Сирі картопля, бурячок та 

морква. Ставте навідні питання: для чого це, кому це може знадобиться, хто 

цим користується і як. Всі ці предмети для заготовки запасів продуктів 

харчування на зимовий період. Зберігаються такі продукти в коморі. Покажіть 

фотографії комор. 

https://drive.google.com/file/d/19mYC6cT-

Tvz7wPBXclgqGyxna2lUfX21/view?usp=sharing 

Зорова гімнастика: Вправа «Жмурки» Попросіть дитину зажмуритись і 

полічити до трьох. Потім попросіть малюка відкрити  оченята. Ваше завдання 

– навчити дитину спочатку сильно напружувати, а потім максимально 

розслабляти очі. 

2. Переглянувши відео 

https://drive.google.com/file/d/1kbSyCTBGvB2dwwSQwV0QAPwrAhTJgzWy/vie

w?usp=share_link Організуйте приготування вінегрету. Повторіть з дитиною 

правила користування ножем:: 1. Брати ніж потрібно за ручку. 2. Працювати з 

ножем потрібно за столом, у спокійній обстановці. 3. Не можна бігати з 

ножем, розмахувати ним.  4.Користуватися ножем обережно, пальці тримати 

подалі від леза. 5. Не піднімати ніж високо над дошкою. 6.Передавати ніж 

тільки ручкою вперед. 

Протягом дня. Друга половина дня. 

Спостереження. Звернути увагу дітей на дерева. Чому вони сумні? З яких 

частин складається дерево? Чим воно відрізняється від куща? Вчити дитину 

милуватися зимовими пейзажами? Поміркувати над загадкою про дерево: 

https://drive.google.com/file/d/1oEYiho9QKPb7aUEWW8HPzkaggJGuEEjO/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1oEYiho9QKPb7aUEWW8HPzkaggJGuEEjO/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1zv7csfbuBMu-okbXEl2xUStmilN_nLLM/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1zv7csfbuBMu-okbXEl2xUStmilN_nLLM/view?usp=share_link
https://youtu.be/txEQmU4ExxI
https://drive.google.com/file/d/1lNJz4STJ79nV53N5VXqTXxNZnOK5VTiX/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1lNJz4STJ79nV53N5VXqTXxNZnOK5VTiX/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1MKz3qWU2xZHbumRrRVH326dmNUaTS6NX/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1MKz3qWU2xZHbumRrRVH326dmNUaTS6NX/view?usp=share_link
https://youtu.be/E-u6ext-Zog
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.unicef.org%2Fukraine%2Fmedia%2F26001%2Ffile%2FBreathe_cards_Royz.pdf%3Ffbclid%3DIwAR2-Tq5kck_SoeQYgwzy6Tyt-A4HrORJ48BV3uzd7NmFkIiErIWLvUfJdt8&h=AT2VF5vnhBy_CQS0aolDZuImPZAHopJhsA2XllkCfRvJZGkGEzVaMebwQWtMDut23nWP_JBPhYlgvzT8YrcstVjcAbuveheJQRf_ZcrNqGbOx8HT24nDwBMLy48yDQVMjMU&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT1kvk6v2nzfYYaDF6Bx1ret12XSREhtbd3GjuG7cm_o5iBsGI-rWlxlXJRPT3ngeeg931xMwakHFRo8X27wQLdAO49uTZcewd3g-r92bKyOHWwQvlZILOSMeJSRLCe1qRDSCm1oRSGTDdnyOImO7vS8gsDuBTruflDfTRk8bB2eCMcUH7A
https://youtu.be/YPBjPzMOaBw
https://drive.google.com/file/d/19mYC6cT-Tvz7wPBXclgqGyxna2lUfX21/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/19mYC6cT-Tvz7wPBXclgqGyxna2lUfX21/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1kbSyCTBGvB2dwwSQwV0QAPwrAhTJgzWy/view?usp=share_link%20
https://drive.google.com/file/d/1kbSyCTBGvB2dwwSQwV0QAPwrAhTJgzWy/view?usp=share_link%20


навесні веселить, влітку холодить, восени годує, взимку гріє. 

Розвивальні вправи з Добриком і Веселинкою за картинкою. 

https://drive.google.com/file/d/1ct_cko4YJUodij2bhgT-

1uaBwptMntJB/view?usp=sharing 

Пропонуємо разом з дитиною зробити вдома пальчиковий театр наприклад на 

казку «Рукавичка» або на якусь іншу за вашим вибором. Така гра театралізація 

дуже подобається дітям. Дорослий може читати текст, а дитина водити 

ляльки-пальчики.  

https://drive.google.com/file/d/1lIyu479_Cd1IKc3BCJxMAbGp2OPWKqEW/view?

usp=share_link 

Робота з батьками Поради батькам «Як навчити дитину користуватись 

ножем» 

https://drive.google.com/file/d/1tZ35yr2ne43xf8Sf5LwO9dM5tNjawplz/view?usp=s

haring 

 
 
 
 
 
 
 
 

Тиждень ІІ    Тема «Чи є шафки у природі» 

Цілі та завдання: Підвести дітей до висновку про ліс як багату комору в якому навіть взимку 

звірі можуть знайти собі поживу; збагачувати уявлення про те, як лісові звірі готують запаси 

для зими; розширювати уявлення про зиму та її ознаки, різні прояви; вправляти в умінні 

встановлювати причинно-наслідкові зв’язки між сезонними змінами в природі та діяльністю 

людей. Поглиблювати знання дітей про зимові явища та їх можливі негативні наслідки для 

життя і здоров’я дітей; формувати знання про безпечну поведінку у довкіллі. Активізувати 

знання про особливості роботи представників різних професій узимку. 

 

      Дата Види діяльності 

05.12.22 Ранкова гімнастика https://youtu.be/YPBjPzMOaBw 

Тема дня: «Лісова комора» 

Мовленнєва діяльність 

Спостереження за погодою:Звернути увагу дітей на дерева. Чому вони сумні? 

З яких частин складається дерево? Чим воно відрізняється від куща? 

1.Розглянути ілюстрацію з книги «Рік у лісі» 

https://vstart.com.ua/pedagogam/t5s    

Розпитайте дітей, що їм відомо про те, як у грудні почуваються лісові звірі?                      

Чому ліс називають коморою в якій кожен знайде щось для свого життя?                                                           

Попросіть знайти на картинці лісові комори 

Уточніть, хто зі звірів не робить запасів на зиму?  

Обговоріть,чому вовк, лис, заєць, кабан, олень не мають шафок з їжею? 

2.Мовленнєва вправа «Поясни»  Нехай дитина спробуйте пояснити комусь у 

родині, чому білкам і мишам, кротам легше зимувати, маючи повну комору. 

 
3.Руханка https://youtu.be/I07qmB9H8ZU 

4.Вправа на розвиток уваги. Розглянути малюнок, знайти п'ять відмінностей  

 

 

https://drive.google.com/file/d/1ct_cko4YJUodij2bhgT-1uaBwptMntJB/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ct_cko4YJUodij2bhgT-1uaBwptMntJB/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1lIyu479_Cd1IKc3BCJxMAbGp2OPWKqEW/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1lIyu479_Cd1IKc3BCJxMAbGp2OPWKqEW/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1tZ35yr2ne43xf8Sf5LwO9dM5tNjawplz/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1tZ35yr2ne43xf8Sf5LwO9dM5tNjawplz/view?usp=sharing
https://youtu.be/YPBjPzMOaBw
https://vstart.com.ua/pedagogam/t5s
https://youtu.be/I07qmB9H8ZU


 

 

 

 

(картка №44)  

5.Слухання казки О.Даниленко «Казка про мишку-господиню та гарбузову 

кашу»  https://youtu.be/4nEOwqJmFSg  

Запитання до дітей: 

- Чому мишку назвали гарною господинею?                    

- Як ви зрозуміли, що мишка добра і щедра?   

- Хто хотів посмакувати кашою?      

- Чому мишка не образилась, що їй не дісталося каші?                 

- Як звірі віддячили мишці  за її кашу?           

Підсумок: так само як і герої цієї казки, ми маємо підтримувати один одного, 

бути дружніми. 

Робота з батьками  

Разом з дітьми виготовити годівнички з підручного матеріалу 

06.12.22 Ранкова гімнастика  https://youtu.be/YPBjPzMOaBw 

Тема дня: «Зимове вбрання землі» 

Художньо-естетична діяльність  

Спостереження за погодою: Звернути увагу на зимову погоду. Чому люди 

тепло одягнені? Розказати дітям, що зимовий одяг захищає людей від холоду. 

Повторити назви одягу. 

1.Запросіть дітей поміркувати, що б могла вибрати зима з своєї шафи, щоб 

причепурити землю 

(біле покривало, шубу, хутро, сріблясті блискітки, сніг, іній, лід, сніжинки) 

2.Розглянути з дітьми картину Д.Гелсінгер «Зимова зустріч»   

Попросіть дитину дати відповідь на питання:              

- Кого ти бачиш на картині?                     

 -Що робить дівчинка?                 

 -Де знаходиться дівчинка?                   

 -Яка пора року на картині?                  

 -З чого це видно на картині?  

                                       
3.Пальчикова гімнастика https://youtu.be/NISbh3OZ5nw  

4.Запросіть дітей намалювати сніжок цікавим способом – штампування 

обгортками від цукерок і гуашевою фарбою (вкрити сніжком землю, дерева 

та ігрові об’єкти на дитячому майданчику  

     
5. Музичне заняття  https://youtu.be/zIzLzcumpts   

6. Мультик на ніч «Як зайчик зиму врятував» https://youtu.be/XpZbhLno2zM  

  

07.12.22 Ранкова гімнастика  https://youtu.be/YPBjPzMOaBw 

Тема дня: «Сніг – ковдра лісу та поля» 

https://youtu.be/4nEOwqJmFSg
https://youtu.be/YPBjPzMOaBw
https://youtu.be/NISbh3OZ5nw
https://youtu.be/zIzLzcumpts
https://youtu.be/XpZbhLno2zM
https://youtu.be/YPBjPzMOaBw


Господарсько-побутова діяльність  

Спостереження за працею двірника взимку. Що він робить? (Розчищає 

доріжки від снігу, посипає піском, щоб було не слизько) Для чого це потрібно 

робити? 

1.Розглянути з дітьми фото колаж «Праця людей взимку»     

Звернути увагу дитини на те, які професії представлено, що повинні вміти 

робити двірники, водії спецтранспорту, лісники, які знаряддя праці потрібні 

для роботи. Ким би діти хотіли стати. 

   
2.Дискусія з дитиною «Сніг – це добре,чи погано» 

- Чому багато снігу добре (можна пограти в сніжки, зліпити снігову бабу, 

захищає рослини від морозу) 

- Чому сніг – це погано, якщо багато снігу (важко ходити, тваринам і птахам 

важко знаходити під снігом їжу, мокрий сніг псує взуття, можна промочити 

ноги) 

3.Імітаційна гра «Зимовий театр» Запропонуйте дітям за допомогою рухів та 

жестів  зобразити як вони ходять по глибокому снігу, вішають годівничку, 

взувають чоботи, йдуть слизькою дорогою, катаються на лижах, грають у 

сніжки, ліплять снігову бабу, катають друзів на санчатах, кошенята граються 

на снігу, тварини в сплячці 

4.Логічна гра «Домалюй, чого не вистачає?» Роздивіться з дитиною 

зображення та визначте, що бракує на малюнках і домалюйте (снігу, лижних 

палок, ялинкових прикрас, морквини-носа) (1)                              

Робота з батьками Інформація для батьків  

                                                     
 

08.12.22 Ранкова гімнастика  https://youtu.be/YPBjPzMOaBw 

Тема дня: «Діло майстра величає» 

Ігрове проектування 

1.Узагальнююча бесіда. Організуйте розмову з дитиною за змістом плакату 

«Шафка»  

-Де б люди складали вдома речі, якби не придумали створити шафки і шафи? 

-Поясни, чому б це було не зручно 

-Чи може бути так, що шафа є, а порядку все одно немає? Чому? 

-Як мають бути розкладені речі, шоб швидко можна було знайти те, що 

потрібно? 

-Уявіть, що ви прийшли до дітей, які не хочуть складати речі на місце. Щоб 

ви їм сказали, щоб привчити їх до порядку?  

https://youtu.be/YPBjPzMOaBw


 
2. Словесна гра «Відвідування магазину» 

Пригадайте з дитиною, що в магазині всі товари зберігаються не в шафках, а 

на стелажах та вітринах по різним відділам. Ви називаєте товар, а дитина – 

відділ, в якому це можна купити 

(молочний, хлібний, овочевий, господарчий та ін.) 

3. .Пальчикова гімнастика https://youtu.be/NISbh3OZ5nw 

4.Конструювання з паперу «Шафка» 

Навчить дитину складати аркуш паперу, розділенний на три частини так, щоб 

можна було  скласти шафу, що закривається. Запропонуйте дитині 

прикрасити свою шафу та допоможіть намалювати полички в шафі, а дитина 

хай намалює та розповість, що в ній хотіла б зберігати. 

 
 

6.Музичне заняття: https://youtu.be/EWFKaltxIGk 

Робота з батьками: У другій половині дня запросіть дитину допомогти 

розкласти акуратно на кухні столові прибори до шафки; поскладати ґудзики 

по мішечках за кольором чи розміром; олівці та фломастери окремо по 

коробочках то що. 

Обговоріть правило: Все на місцях допомагає швидко знайти потрібну річ! 

Цікавинки про речі: Покажіть дитині оригінальні способи складання різних 

речей та повправляйте малечу в самостійному складанні шкарпеток, білизни. 

Підтримуйте бажання дитини складати речі акуратно  

09.12.22 Ранкова гімнастика  https://youtu.be/YPBjPzMOaBw 

Тема дня: «Діло майстра величає» 

Ігрове проектування  

Спостереження за погодою( повторити дні тижня, пори року, стан погоди) 

1.Узагальнююча розмова: Поговоріть з дитиною про важливість порядку в 

усьому, як шафи, полички, тумби цьому допомагають. Зауважте, що у 

кожного в родині є свої шафки – кухонна і господарча – де господарі батьки, 

тому треба в них питати про щось, що ти хочеш взяти. А за порядком у 

дитячих шафках і поличках відповідають діти. Після гри іграшки мають 

повертатися на своє місце. 

2. Гра «Чемпіони прибирання» 

Запропонуйте дітям позмагатися, хто швидше складе в коробку деталі 

конструктора чи пазлів, причому не просто накидає, а складе акуратно; хто 

більш акуратно складе речі у своїй шафці. 

(добре коли є двоє дітей; одна дитина може змагатися з мамою чи бабусею, 

дідусем) 

Руханка «Лемур» https://youtu.be/YcdTXsIJC9A  

3.Протягом дня або на прогулянці  пограйте у Гру – пошук  

(використовувати можна будь які групи предметів або іграшок (5-6 

https://youtu.be/NISbh3OZ5nw
https://youtu.be/EWFKaltxIGk
https://youtu.be/YPBjPzMOaBw
https://youtu.be/YcdTXsIJC9A


елементів) 

-«Що змінилося?» - шикуйте ряд, потім, коли дитина заплющує очі, змінюйте 

1-2 елементи. Дитина має знайти та пояснити, що змінилося. 

-«Чого не стало?» - правила такі самі, але при цьому 1-2 елементи просто 

прибираються. Дитина має визначити чого не стало. 

-«Схованка» - вибрати 3-4 іграшки, попросити дитину відвернутися або вийти 

на хвилину в іншу кімнату. За цей час ви перекладаєте ці іграшки в якісь 

схованки так, щоб лише краєчок було видно. Потім дитина має знайти 

схованку і повернути іграшку на місце 

-«Ліхтарик-дослідник» - пограти в цю гру можна у вечірній час. Дайте дитині 

ліхтарик, вимкніть світло, залишивши м’яке освітлення. Ви називаєте 

предмет, а дитина ліхтариком висвітлює і знаходить цей предмет та 

розповідає де знаходиться. 

 

Робота з батьками: Конструктивно-творча діяльність разом з дитиною. 

Пропонуємо створити органайзер для іграшок, заготовивши порожні коробки, 

картон, скотч, клей та ін. Створений органайзер прикрасити за бажанням та 

позначити, що в ньому буде зберігатися. Дитина з дорослими може 

наповнити коробку дидактичними та ігровими дрібничками. 

 

      

 
 

Після творчої діяльності влаштуйте «Чаювання разом». Відкрийте баночки з 

варенням, дістаньте печиво, попросіть дитину допомогти вам подати до столу 

і запросіть всіх членів родини на частування 

 

 
 

Тиждень ІІІ     

12.12.22 – 16.12.22 

Тема «Зима – весела казкова пора» 

Цілі та завдання: збагатити уявлення, чому зиму називають веселою порою, активізувати 

словник зимової тематики, вчити відгадувати та промовляти загадки; вправляти в умінні 

звертатися до товаришів з пропозиціями, розігруванні діалогів; розвивати художньо-

естетичне сприймання через спостереження за природою і довкіллям; формувати уявлення 

про різні види спорту, вчити контролювати свої емоції під час спортивних ігор. 

 

      Дата Види діяльності 



12.12.22 Ранкова гімнастика https://youtu.be/1RmNa7gfIw0 

Тема дня«Зима – весела пора» Мовленнєва діяльність. 

Руханка-танок «Зима»  

https://youtube.com/watch?v=3Os2JN-rvpI&feature=share 

Розглянути плакат "Ой весела в нас зима". 

 
Питання до дитини: Що ти бачиш на малюнку? Яка пора року? Де 

годуються пташки на картині? Чи холодно дітям на картині? Чому? Як 

розважаються діти взимку? Який настрій у дітей на картині?Чому? (тому 

що зима – весела пора) 

Гімнастика для очейhttps://www.youtube.com/watch?v=9znAKmoG9tg 

Послухати казку Т.Винник «Про зайчика і зиму» 

https://youtube.com/watch?v=KNdwiHWMgGA&feature=share 

Питаня до дитини: Як зайчик зрозумів, що він зголоднів, коли прокинувся? 

(забуркотіло у животі) Що він вирішив? (шукати харчі) Чим заєць допоміг 

білочці?(шишка) Що зробило синичку щасливою? (допоміг дістати 

синочка) Який подарунок отримав зайчик? Від кого? Чому? (морква від 

лісника) Чому потрібно бути добрим? Перекажіть казку за картинками 

 
Пальчикова гра "Маленький їжачок"https://youtu.be/EqCCzCWK7JE 

Малювання «Подарунок для ялинки»  

Намалювати намисто для старенької лісової ялинки (за змістом казки «Про 

зайчика і зиму»). Вирізати шаблон, розфарбувати та прикрасити намистом, 

щоб кульки в ньому розташувалися в такій послідовності:  

 
Спостереження за погодою ( повторити дні тижня, пори року, стан погоди) 

(впродовж дня)  

Робота з батьками:  

Консультація «Профілактика простудних захворювань» 

https://vseosvita.ua/library/konsultacia-dla-batkiv-pro-profilaktiku-

zahvoruvanna-223597.html 

 13.12.22 Ранкова гімнастика https://youtu.be/1RmNa7gfIw0 

Тема дня «Казка зимового лісу». Художньо- естетична діяльність. 

1. Розгляньте картину «Зимова казка» 

  
Питання до дитини: Назвіть тварин, що зібралися біля хатинки. Що бачать 

тваринки перед собою? (ялинку, подарунки…) Чим прикрашена ялинка? 

https://youtu.be/1RmNa7gfIw0
https://youtube.com/watch?v=3Os2JN-rvpI&feature=share
https://www.youtube.com/watch?v=9znAKmoG9tg
https://youtube.com/watch?v=KNdwiHWMgGA&feature=share
https://youtu.be/EqCCzCWK7JE
https://vseosvita.ua/library/konsultacia-dla-batkiv-pro-profilaktiku-zahvoruvanna-223597.html
https://vseosvita.ua/library/konsultacia-dla-batkiv-pro-profilaktiku-zahvoruvanna-223597.html
https://youtu.be/1RmNa7gfIw0


Якого свята всі чекають? (Новий рік) Як ви вдома святкуєте Новий рік? 

Пальчикова гра «Прийшла зима» 

https://www.youtube.com/watch?v=RyzhlElyYE0 

2. Рекомендуємо розглянути малюнки старовинної ялинки і сучасної;  

порівняйте їх між собою, опираючись на такі питання: Назви іграшки 

круглої, квадратної і трикутної форми. На якій ялинці ти їх побачив? 

Іграшкі якої форми ти бачиш на сучасній ялинці? Покажи великі кульки і 

маленькі. Чим вони відрізняються між собою (розмір, колір) Чи є гілки на 

сучасній ялинці? А на старовинній? Яка ялинка жила у лісі – сучасна чи 

старовинна? Чому? Чи подобається тобі свято Нового року? Чому? 

 
3. Рекомендовано подивитися відео (впродовж дня)  

Дидактична гра «Так – ні»  

 https://www.youtube.com/watch?v=3-eV80dJhgE&t=69s 

Новорічна руханка "New Year's Party" 

https://www.youtube.com/watch?v=ro320aiyesc 

4. Вправа для розвитку дрібної моторики 

Рекомендуємо  батькам подивитися «10 способів малювання ялинки» і 

обрати найцікавіший для вашої дитини https://youtu.be/g5U_Q3pRshc 

5. Музичне заняття https://youtu.be/LT5USoFgUns 

Спостереження  

Рекомендуємо впродовж дня дати поняття, що стан води може змінюватися 

за низької температури: вода перетворюється на лід. Попросіть дітей 

доторкнутися до льоду і описати, який він на дотик (твердий, холодний, 

слизький…) 

Робота з батьками Консультація фізкерівника Кравченко О.С «Фізична 

активність: рух для здоров'я ваших дітей» https://youtu.be/an0fJiCPG-w 

14. 12.22 Ранкова гімнастика https://youtu.be/1RmNa7gfIw0 

Тема дня «Зимові розваги». Ігрова діяльність. 

Вправа «Скажи який»  

Доберіть прикметники до назв різних тварин ( напиклад, колючий, 

пухнастий, довговухий, чорний). Порахуйте, скільки на малюнку їжачків, 

єнотиків, кротів, котиків, борсучків. 

  
Гра-руханка (повторіть рухи, про які йдеться у вірші) 

«У зимовому ліску 

На біленькому сніжку 

Зайченята граються  

(рухають ручками біля голови, ніби вушками) 

З білками змагаються. 

(зображують білочку, яка гризе горішки) 

Всі тварини в ігри грають, 

https://www.youtube.com/watch?v=RyzhlElyYE0
https://www.youtube.com/watch?v=3-eV80dJhgE&t=69s
https://www.youtube.com/watch?v=ro320aiyesc
https://youtu.be/g5U_Q3pRshc
https://youtu.be/LT5USoFgUns
https://youtu.be/an0fJiCPG-w
https://youtu.be/1RmNa7gfIw0


Дружно весело стрибають. 

Зайченята присідають, 

Білки з ними в сніжки грають. 

Ось побігали швиденько, 

Ось замріялись тихенько 

Подивилися навколо 

Та зробили дружне коло. 

Всі разом у колі грали 

Гарний настрій всім надали.» 

Дидактична гра «Порівняй» 

Розгляньте зображення казкових і справжніх тварин. 

 
Питання до дитини: Кого бачиш на малюнку? Знайди і покажи спочатку 

казкового героя, потім справжнього. Чому ти так вважаєш? Якого кольору 

тваринки? Знайдіть спільні ознаки (частини тіла, одяг-шерстка) Як ви 

вважаєте, який настрій у казкового ведмедика. Чому? Вгадайте, з якої казки 

цей ведмедик? Що ви можете розповісти про казкову лисичку? З якої вона 

казки?  

Гімнастика для очей «Білка» 

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

Послухайте українську казку про Зайчика і Білочку «Як зайчик і білочка 

стали друзями» (впродовж дня) 

https://www.youtube.com/watch?v=kkrKu35ZV0s 

Спостереження за зимовою природою  (впродовж дня) 

Помилуватися укритими інеєм деревами, білим чистим снігом, ясним 

морозним днем. Питання до дитини: Яка зараз пора року? (зима) Що падає 

надворі? (сніжок) А якого кольору сніг? (білого) Якщо взяти сніг у руки, 

який він? (холодний) Що можна робити зі снігу? (ліпити, гратися у сніжки) 

Що станеться зі снігом, коли його взяти у руки? (розтане) Від чого тане 

сніг? (від тепла) На що перетворюється сніг від тепла? (на водичку)  

Попрацюйте над виготовленням паперових сніжинок (за бажанням) 

https://dityinfo.com/dozvillya/snizhinki-vitinanki_-shabloni.html 

Робота з батьками  

Поради психолога . Вправи на подолання стресу та тривожності. 

https://www.youtube.com/watch?v=I4Svt11o3-I 

15. 12.22 Ранкова гімнастика https://youtu.be/1RmNa7gfIw0 

Тема дня «Морозець наступає» Здоров’язберігальна, рухова діяльність 

Пропонуємо разом із дітьми подивитися на картинки та розповісти про 

зиму та ії ознаки. 

 
Запитайте: Як зі змінами погоди змінилося життя людини?Які предмети 

допоможуть вам зігрітись на вулиці (лижі, рукавиці та шарф, теплий чай, 

санки, ковдра) 

Гімнастика для очей «Сніжинки» 

https://www.youtube.com/watch?v=qxkSQqecR0w 

https://www.youtube.com/watch?v=XxbfeZQRYsk
https://www.youtube.com/watch?v=kkrKu35ZV0s
https://dityinfo.com/dozvillya/snizhinki-vitinanki_-shabloni.html
https://www.youtube.com/watch?v=I4Svt11o3-I
https://youtu.be/1RmNa7gfIw0
https://www.youtube.com/watch?v=qxkSQqecR0w


Рекомендуємо батькам переглянути разом з дітьми зображення з різними 

видами спорту та розповісти про деяких українських спортсменів  

Олена Підгрушна- біатлон; Анастасія Шаботова-фігурне ковзання; 

Володимир Андрєєв- хокей; Анна Музика - ковзанярський спорт; Михайло 

Копушин- гірськолижний спорт; Михайло Свідрак-бобслей 

 
Український боксер Олександр Усик 

 
Арена для змагань з боксу 

 
Запитання до дитини: Які види спорту показано на малюнках? Кому для 

змагань потрібна музика? Кому для змагань потрібні рукавички? Хто 

найшвидший? Для якого виду спорту потрібен сніг? Хто швидкий та 

влучний? 

Пограйте в рухливу гру «Я веселий чарівник» (ведучий промовляє слова: 

 «Я веселий чарівник, перетворювати звик. Щойно ви були дітьми. А тепер 

ви….»( фігуристи, лижники, ковзанярі) Діти імітують рухи спортсменів…) 

Пальчикова гра «Прийшла зима» 

https://www.youtube.com/watch?v=RyzhlElyYE0&t=46s 

Зліпіть веселих сніговиків  для гри з батьками  

«Сніговик з пластиліну» https://www.youtube.com/watch?v=Br_fcpoOj6o 

Спостереження (впродовж дня)   

Показати дітям, що повітря розрізнюють за станом: холодне, тепле, гаряче. 

Разом із дітьми визначити, яке буває повітря біля батареї, на вулиці. 

Розгляньте презентацію «Різдвяні атрибути» (яка буде вам корисною 

наступного дня) https://1drv.ms/p/s!ApoFL8cywETXgQ9Nef2dn1jIG5jm 

Робота з батьками  

Консультація для батьків «Зимові травми у дітей – перша допомога» 

https://1drv.ms/p/s!ApoFL8cywETXgQ2tjUKhIBw60_9m 

16. 12.22 Ранкова гімнастика https://youtu.be/1RmNa7gfIw0 

Тема дня  «Коляд-коляд-коляда». Сюжетно-рольова гра 

Мультфільм «Різдвяна історія» 

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

Бесіда-міркування  «Чому люди чекають дива на Різдво?» 

 
Розгляньте уважно зображення і запитайте у дітей: Що ти знаєш про 

Різдво? Чи святкують це свято у твоїй родині? Що таке диво на свято? 

https://www.youtube.com/watch?v=RyzhlElyYE0&t=46s
https://www.youtube.com/watch?v=Br_fcpoOj6o
https://1drv.ms/p/s!ApoFL8cywETXgQ9Nef2dn1jIG5jm
https://1drv.ms/p/s!ApoFL8cywETXgQ2tjUKhIBw60_9m
https://youtu.be/1RmNa7gfIw0
https://www.youtube.com/watch?v=uDnjgLjrOdk


(міркування) Якого дива чекаєш ти? Спробуй вигадати власну різдвяну 

історію. 

Зорова гімнастика «Автобус» 

https://www.youtube.com/watch?v=RW4VYOhhsrc 

Пропонуємо виготовити  різдвяну гірлянду 

«Як зробити гірлянду з паперу» 

https://www.youtube.com/watch?v=Z7w1U784SBA 

Руханка «Хто, хто спить?» https://www.youtube.com/watch?v=axNeMcFdwug 

Музичне заняття https://youtu.be/Jka0GDyMrcU 

Спостереження за хмарами (впродовж дня) 

Продовжувати спостерігати за станом неба. Взимку небо вкрите сірими 

хмарами, холодна імла заповнює навколишеій простір, сніг випадає рідко, 

частіше бувають холодні тумани, ожеледиця. 

Вивчіть одну із запропонованих щедрівок або оберіть власну (впродовж 

дня) 

  
 

Робота з батьками  

Обговорення результатів спільної  роботи за тиждень 

 

Тиждень ІV    

19.12.22 – 23.12.22 

Тема «Казки про тварин» 

Цілі та завдання: закріпити знання дітьми основної сюжетної лінії та персонажів відомих 

казок, залучити до активної комунікації за їх змістом; вправляти у групуванні множин за 

різними ознаками: у кількісній лічбі, в порядковій лічбі, практикувати в орієнтуванні; 

формувати у дітей стійке бажання займатися фізкультурою та спортом; виховувати 

витримку, наполегливість, організованість, самостійність у досягненні позитивних 

результатів. 

 

      Дата Види діяльності 

19.12.22 Ранкова гімнастика https://youtu.be/1RmNa7gfIw0 

Тема дня«Хто у казці живе?» Мовленнєва діяльність. 

Запропонуйте дітям відгадати загадки. Підведіть їх до того, що цього тижня 

подорожуємо у світ казки. 

 
Запропонуйте  послухати аудіоказку «Зайчикова хатка» 

https://youtube.com/watch?v=4E2e6kcnTmM&feature=share 

https://www.youtube.com/watch?v=RW4VYOhhsrc
https://www.youtube.com/watch?v=Z7w1U784SBA
https://www.youtube.com/watch?v=axNeMcFdwug
https://youtu.be/Jka0GDyMrcU
https://youtu.be/1RmNa7gfIw0
https://youtube.com/watch?v=4E2e6kcnTmM&feature=share


 
Запитате у дітей, як вони зрозуміли, чого вчить ця казка. 

 
Руханка «Непосида» 

https://www.youtube.com/watch?v=tG6Tv_lzB6Q&list=PLElG6fwk_0UlB0r5RI

zWn39qrUkfsoazr&index=5 

 
Пальчикова гра «Ми прокинулися» 

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

Намалюйте разом з дитиною мордочки зайчика та ведмедика за схемою 

 
Спостереження за змінами в неживій природі (впродовж дня) 

Робота з батьками   

Опираючись на плакат, оберіть казку на ніч. 

 20.12.22 Ранкова гімнастика https://youtu.be/1RmNa7gfIw0 

Тема дня «Мудрі казки». Художньо- естетична діяльність. 

1. Згадайте казку «Зайчикова хатка», яку ви читали вчора  і спробуйте 

переказати її за схемою 

   

  
Пропонуємо виконати мімічну гімнастику 

Покажіть мімікою сумну лисичку, потім радісну,  сонну, злу, втомлену…

  
Дихальна гімнастикаhttps://www.youtube.com/watch?v=OiFCdXLpOPY 

2. Відгадайте загадку: 

Все, що бачить, нам покаже, 

https://www.youtube.com/watch?v=tG6Tv_lzB6Q&list=PLElG6fwk_0UlB0r5RIzWn39qrUkfsoazr&index=5
https://www.youtube.com/watch?v=tG6Tv_lzB6Q&list=PLElG6fwk_0UlB0r5RIzWn39qrUkfsoazr&index=5
https://www.youtube.com/watch?v=MNacFHWCgVQ
https://youtu.be/1RmNa7gfIw0
https://www.youtube.com/watch?v=OiFCdXLpOPY


На недоліки всі вкаже. 

Як маленьке – то лежить. 

Більше – на стіні висить. (Дзеркало) 

Пропонуємо пограти в рухливу гру разом з батьками «Живе дзеркальце». 

Для цього станьте один навпроти одного. Перший гравець відтворює рухи 

персонажа казки; другий гравець – дзеркальце – мусить точно відображати 

рухи свого партнера. 

3. Шановні батьки, підведіть дітей до визначення моралі казки.

 
Новорічна руханка «New Year's Party» 

https://www.youtube.com/watch?v=ro320aiyesc 

Пропонуємо перевірити, як добре ви знаєте казки. Прослухайте 

коротенький уривок і вгадайте, яка казка. Спробуйте відтворити голоси 

різних персонажів. Дидактична гра «Вгадай казку за голосом» 

https://www.youtube.com/watch?v=Z8n6ekPN6uE&t=60s 

Вправа «Порахуй!» Пропонуємо порахувати ведмедиків на малюнку. 

Запитайте:  хто стоїть першим? хто останнім? скільки гудзиків у першого 

ведмедика? скільки в третього? скільки в останнього?  у кого гудзиків 

найбільше? 

 
Творче завдання (впродовж дня) 

 Зробіть іграшку для казкової скриньки (за малюнком)  

«Зайчик-пострибайчик» https://youtu.be/yKPQFmz_I80 

Музичне заняття «Св.Миколай рости нам добрими допомагай» 

https://drive.google.com/file/d/1tep919TuIMJjhp1u2j2Dt0_a29KekW5C/view?us

p=sharing 

Спостереження за сонцем (впродовж дня) 

Продовжувати формувати уявлення, що сонце рухається небосхилом. 

Узимку шлях сонця на небосхилі короткий, тому воно не гріє. Над землею 

піднімається невисоко, дні короткі, ночі довгі. 

Робота з батьками  

На допомогу від психолога 

Математика для дошкільнят. Дидактична гра "Скільки було?" , анімаційна 

гра "Відгадай".https://www.youtube.com/watch?v=vSuSVKJJ2rY 

21.12.22 Ранкова гімнастика https://youtu.be/1RmNa7gfIw0 

Тема дня «Котику-мурчику». Ігрова діяльність.  

Розгляньте зображення справжніх та казкових котиків 

Запропонуйте дітям описати котиків, використовуючи прикметники:  

пухнастий, гаденький, маленький, вусатий,  смугастий, рудий, сміливий, 

розумний, мудрий, хитрий, одягнений у чоботи, одягненийу шляпу, 

ледачий. 

 
Зорова гімнастика «Сніжинка» 

https://www.youtube.com/watch?v=qxkSQqecR0w 

https://www.youtube.com/watch?v=ro320aiyesc
https://www.youtube.com/watch?v=Z8n6ekPN6uE&t=60s
https://youtu.be/yKPQFmz_I80
https://drive.google.com/file/d/1tep919TuIMJjhp1u2j2Dt0_a29KekW5C/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1tep919TuIMJjhp1u2j2Dt0_a29KekW5C/view?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=vSuSVKJJ2rY
https://youtu.be/1RmNa7gfIw0
https://www.youtube.com/watch?v=qxkSQqecR0w


 
Руханка «Веселі звірята» https://www.youtube.com/watch?v=5gxZ2-Hoyqo 

Пропонуємо вивчити вірш  І.Блажкевич  

КОТИК-МУРКОТИК 
Ох і любить спать на сонці 

Котик наш, муркотик, 

Цілий день він на віконці 

Гріє свій животик. 

Та як мишка зашкребоче, 

Котик вже й пильнує. 

Не заплющить доти очі, 

Поки не вполює. 

Спостереження (впродовж дня) 

Поясніть дітям значення слів сніг, крупа. Вони утворюються так само, як і 

дощ, коли дуже холодно. Краплини дощу замерзають, випадаючи із хмарки 

у вигляді крупи. А якщо утворюються дивовижі кришталеві сніжинки – то у 

вигляді снігу. 

Робота з батьками  

Інформація і поради для батьків  

   
22.12.22 Ранкова гімнастика https://youtu.be/1RmNa7gfIw0 

Тема дня «Казкова гімнастика». Здоров’язберігальна, рухова діяльність 

Пропонуємо розглянути картки із зображенням казкових героїв 

 
Питання до дитини: Покажіть героїв, яких ти вже знаєш. З якої вони казки? 

Про кого або про що можна сказати сильний? Слабкий? Назвіть про кого 

або що можна сказати сильний та великий? Сильний та легкий? Слабкий та 

маленький? Слабкий та великий? З'ясуйте: сильною може бути тільки 

людина? Хто сильніший: вітер чи людина? Чому? Щоб бути сильним 

потрібно тренуватися? Як? 

Музична рухлива гра «Рухайся – біжи» 

https://www.youtube.com/watch?v=EIz3CEIDtEo 

Презентація «Чому потрібно займатися фізкультурою та спортом?» 

https://youtube.com/watch?v=7DbIYlbo1AE&feature=share 

Гімнастика для очей https://www.youtube.com/watch?v=qxkSQqecR0w 

Дидактична гра «Що кому належить?» 

Розгляньте разом з дітьми речі, зображені на картці. 

Питання до дитини: Назви речі, які потрібні для гри в футбол; а які для 

занять хокеєм? Кому потрібен свисток? Для чого? Що належить 

баскетболісту? Що потрібно скейтеру? Знайди речі для гри в бадмінтон. Що 

потрібно для заняття гандболом? Для кого потрібна штанга, а для кого 

https://www.youtube.com/watch?v=5gxZ2-Hoyqo
https://youtu.be/1RmNa7gfIw0
https://www.youtube.com/watch?v=EIz3CEIDtEo
https://youtube.com/watch?v=7DbIYlbo1AE&feature=share
https://www.youtube.com/watch?v=qxkSQqecR0w


шайба і клюшка?  Визначте, які речі потрібні для заняття зимовими видами 

спорту. 

  
Пропонуємо виконати імітаційну вправу: покажіть черепаху-бігуна, 

бегемота-стрибуна, крокодила-літуна. 

Спостерігати, як перекопаний на зиму грунт, неначе закостенів, скутий 

морозом. Спробувати відірвати грудку землі з клумби ( твердий, неначе 

камінь) (впродовж дня)   

Робота з батьками  

Відео-консультація для батьків від фізкерівника 

"Фізична активність: рух для здоров'я ваших 

дітей"https://youtu.be/an0fJiCPG-w 

23.12.22 Ранкова гімнастика https://youtu.be/1RmNa7gfIw0 

Тема дня  «Казкарі». Сюжетно-рольова гра 

Пропонуємо переглянути зображення та розповісти дітям про театр. 

Повідомте, що в цьому приміщенні можна подивитись виставу казки. У 

театрі знаходиться фойє, у касі можна купити квиток, на сцені грають 

казку. 

 

 
 Музично-драматичний театр імені В. Магара 

 місто Запоріжжя 

Руханка «В здоровому тілі – здоровий дух» 

https://www.youtube.com/watch?v=1da3nfk8DnI&list=PLBDpB6V6UVFifrCRo

p-y2quEUdYF7Jn3f&index=21 

Пропонуємо зробити паперову аплікацію «Лисичка» з геометричних фігур 

(впродовж дня) 

+відео 

https://youtu.be/an0fJiCPG-w
https://youtu.be/1RmNa7gfIw0
https://www.youtube.com/watch?v=1da3nfk8DnI&list=PLBDpB6V6UVFifrCRop-y2quEUdYF7Jn3f&index=21
https://www.youtube.com/watch?v=1da3nfk8DnI&list=PLBDpB6V6UVFifrCRop-y2quEUdYF7Jn3f&index=21


 
Запропонуйте дітям розіграти маленьку сценку з казки «Зайчикова хатка», 

використовуючи при цьому різні засоби виразності (мова, міміка, рухи) 

Спостереження за  тахами. Як поводять себе снігурі, синички, горобці, 

ворони? Чим можна підгодовувати? Запропонувати їжу птахам. 

(впродовж дня) 

Музичне заняття https://youtu.be/-d0l-kTGSFY 

Робота з батьками  

Консультація «Поради батькам щодо взаємин з дитиною з особливими 

освітніми потребами (ООП)» 

https://1drv.ms/w/s!ApoFL8cywETXgRVfkKQlkyZqqUBM 

 

 

 

 

Тиждень V   Тема. Зустрічаємо Новий Рік. 

Цілі та завдання: Розширювати знання дітей про традиції святкування Нового року, 

допомогти відчути його через сприйняття віршів, виготовлення малюнків, поробок про зиму 

і новорічне свято. Викликати емоційний настрій пов'язаний зі святом. 

 

      Дата Види діяльності 

26.112.22 Ранкова гімнастика The Weeknd - In Your Eyes 

https://youtu.be/1RmNa7gfIw0 

Мовленнєва діяльність 

Вивчаємо вірші під ялинку 

«По сніжку» 

Прийшла Баба Снігова                                         

Та прийшла не сама.                                             

Привела з собою                                                    

Діда з бородою –                                                   

Довгою, пухнастою,                                              

Білою, сріблястою. 

Дідуся Морозом звати, 

З ним малі морозенята                                                                                 

По сніжку гуляють, 

Діток забавляють                                                                                

                                                                                

                                                                                

 

                                                              

«Нічка-новорічка» 

Гарна нічка-новорічка  

Найчудовіша в зимі!  

Новорічка.-чарівничка…  

Поміркуйте-но самі. 

  

На ялинках ця чаклунка  

Скрізь запалює вогні  

І найкращі подарунки  

Нам кладе під подушки  

 

О дванадцятій годині.  

Похитнеться стрілка – скік!  

І ми всі за мить єдину  

Підростем на цілий рік. 

https://youtu.be/-d0l-kTGSFY
https://1drv.ms/w/s!ApoFL8cywETXgRVfkKQlkyZqqUBM
https://youtu.be/1RmNa7gfIw0


                    

 

                                                                                  

                                                                                 

                                                                                 

                                                                                 

                                                                                 

 

. 

.  

 

 
Робота з батьками: Пишемо листа Святому Миколаю 

 27.12.22 Ранкова гімнастика The Weeknd - In Your Eyes 

https://youtu.be/1RmNa7gfIw0 

Художньо-естетична діяльність:  

1.Ліплення з елементами малювання з використанням  

Природного матеріалу 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. . Музична діяльність  

"Новий рік стрічаємо - весело танцюємо і граємо".   

 Співаємо разом - Пісня «ЗИМОНЬКА-ЗИМА»;        

танцюємо разом з Сантою; граємо в музичну гру.   

 "Почнемо все спочатку" та "Зимові схованки" 

https://youtu.be/VDTooVgwOBw              

28.12.22 Ранкова гімнастика The Weeknd - In Your Eyes 

https://youtu.be/1RmNa7gfIw0 

Ігрова діяльність: 

1.Пропонуємо переглянути мультик про Снігуроньку 

https://youtu.be/KC13qMqeaU4  

2.Малювання: «Снігуронька» з натури за допомогою кольорових олівців 

або фломастерів 

 
 

https://youtu.be/1RmNa7gfIw0
https://youtu.be/VDTooVgwOBw
https://youtu.be/1RmNa7gfIw0
https://youtu.be/KC13qMqeaU4


3Запропонувати батькам разом з дітьми повчити вірш про Снігуроньку 

Кожну зиму внучка Дідуся Мороза 

Роздає дарунки з чарівного воза: 

Зайченятам — шубки, білочкам – горішки, 

Для лисичок шапки, і взуття на ніжки. 

Всі звірята в лісі подарунки мають, 

Новорічне свято радо зустрічають.                    

 

29.12.22 Ранкова гімнастика The Weeknd - In Your Eyes 

https://youtu.be/1RmNa7gfIw0 

Пізнавально-дослідницька діяльність: 

1.Помилуватися прибраною до Новорічних свят ялинкою. Запитайте у 

дітей, яка ялинка? Чому на ній прикраси, гірлянди? Попросіть торкнутися 

до голочок ялинки та описати свої відчуття. 

2.Аплікація «Лісова красуня» https://youtu.be/UGEOTbF84_Q  

 
3.Музичне заняття https://www.youtube.com/watch?v=zbGnbctrrr0 

Робота з батьками: Консультація: «Незабаром Новорічні свята» 

(інтернет-ресурс Всеосвіта  

Жир Н.В.)  

 
30.12.22 Ранкова гімнастика The Weeknd - In Your Eyes 

https://youtu.be/1RmNa7gfIw0 

Ігрова діяльність. 

1.Загадайте дитині загадку: 

Він – не лялька й не людина, 

На снігу стояти звик 

В нього ніс – смачна морквина, 

Хто це? Звісно, … (сніговик) 

2.Конструювання з паперу «Сімейка сніговичків» https://pin.it/5tq8vnm  

 
Тепер можна влаштувати сюжетну гру «Як сніговички готувалися до 

зустрічі Нового Року» 

Робота з батьками Привітання  з Новорічними святами.  

 

 

https://youtu.be/1RmNa7gfIw0
https://youtu.be/UGEOTbF84_Q
https://www.youtube.com/watch?v=zbGnbctrrr0
https://youtu.be/1RmNa7gfIw0
https://pin.it/5tq8vnm

