
Грудень 

Період Тема тижня 

28.11 – 02.12.22 «Хочу і треба» 

05.12 – 09.12.22 «Світ великий і малий (міста, країни,  люди)» 

12.12 – 16.12.22 «Світ великий і малий (міста, країни, люди)» 

19.12 – 23.12.22 «Україна: моє – твоє – наше» 

 

 

І тиждень    

28.11 – 02.12.22 

Тема: «Хочу і треба» 

Цілі і завдання: продовжувати розвивати пізнавальний інтерес, вчити висувати 

припущення та перевіряти їх дослідним шляхом; знайомити з властивостями 

природних барвників;формувати діалогічні та монологічні уміння; розвивати 

емоційно-естетичне сприймання художніх творів.  

 

Дата Зміст роботи 

 Види діяльності з дітьми: 

щодня Старший вік  

https://youtu.be/203qt361QDo 

«В гостях у казки» 

За казками ми пішли,  

Не одразу їх знайшли!  

Ніжками ми тупали,  

Кулачками стукали.  

Пам'ятають казки нас,  

Нахилились ми  на «раз». 

А на «два» ми піднялись,  

І за руки узялись.  

Всі по колу ми пішли.  

Наші казочки знайшли. 

 

Зорова гімнастика 

 

 

 

 

 

 

Пальчикова гімнастика 

 

 

 

 

 

 

 

28.11.22 Виконати гімнастику для очей. 

Пояснити дитині, для чого треба виконувати такі вправи. Звернути 

увагу на слово «треба». Це слово означає обов’язкову вимогу 

Розгляд поверхні землі на глобусу або мапі. Показати дитині 

https://youtu.be/203qt361QDo


зображення суходолу та океанів.  Розкажіть, що земля обертається 

навколо своєї осі. За можливістю на прикладі ліхтарика та глобусу  

допомогти усвідомити, як відбувається зміна дня та ночі. 

Розгляд картини художника Д.Звєкової «Салют» (стр.25, КД) 

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

Розкажи про свої враження. Чи хотів би ти побачити салют на власні 

очі? Чи обов’язковим є для всіх людей побачити салют? Чому багато 

хто мріє побачити це видовище? 

 

 

 

 

 

 

«Салют» 

Восковими олівцями або свічкою намалювати спалахи, потім покрити 

зображення темно синьою, фіолетовою, жовтою, оранжевою фарбами 

(аквареллю) 

https://youtu.be/rL-XzYDLS4U  

Завдання 10 (стр.26, книга дошкільника) 

 

 

 

 

 

 

 

«З якого дерева листочок» 

На прогулянці запропонувати дитині пограти в гру.  Дорослий показує 

листочок, дитина називає дерево, з якого він впав. шукає дерево. 

 

29.11.22 Запитання до дитини: Як ти розумієш слова «бажання» і «мрія»? Що 

означає слово «примхи»?  Чи характерні капризи лише для дітей? Як 

називають людей, які мають багато примх? Чому це незручно й 

образливо для людей, які поряд з вередою? 

Запропонуйте дитині намалювати картину «Бажання до свята» за 

допомогою олівців. 

Вправа «Рівновага». 

На прогулянці запропонуйте дитині вправляння у рівновазі в різний 

спосіб. Наприклад: присідання на одній нозі за допомогою, потім 

самостійно. 

Завдання 13 (стр.27, книга дошкільника) 

 

 

 

 

 

 

Читання казки Б.Островської «Але я так хочу» 

Запитання: Хто сказав слова «Але я так не хочу?»  Чому не можна 

хотіти замість іншої людини? 

https://youtu.be/rL-XzYDLS4U


Запропонуйте дитині жестами показати  суть слів Я і МИ. 

Запитання: Яке з них ширше? Чи можна, щоб важливішим завжди було 

слово лише слово Я?  Де дінеться МИ?  Як зробити, щоб МИ не 

заважало кожному Я? 

30.11.22 Завдання 13-А (стр.28, книга дошкільника) 

 

 

 

 

 

 

«Створюємо власну іграшку» 

Запропонувати дитині створити разом з дорослим іграшку з картонних 

коробок, пластикового посуду, пляшок різного розміру. Знадобиться: 

клей, скотч, коробки, баночки тощо. 

 

 

 

 

 

 

 

Завдання 14 (стр.27, книга дошкільника) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Читання оповідання  В,Драгунського «Друг дитинства». 

Запитання: Як хлопчик ставився до своєї старої іграшки? Що ти можеш 

розповісти про героя оповідання? Як ти поводишся зі своїми старими 

іграшками? 

01.12.22 Дослідження. 

Запропонувати дитині оглянути свої іграшки. Якого виду іграшки є у 

більшої кількості? Якими іграшками дитина грається кожного дня, 

якими рідко? Чому? Які іграшки дитина може віддати іншім дітям? 

Завдання 15 (стр.28, книга дошкільника) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дидактична гра «Із чого виготовлені іграшки» 

https://youtu.be/WZIYn7hnYtQ  

 

https://youtu.be/WZIYn7hnYtQ


02.12.22 «Мій магазин іграшок» 

Пригадати все про іграшки та ігри. 

Запропонувати дитині організувати свою іграшкову крамницю і 

запросити батьків відвідати її. 

Облаштування куточка відділу іграшкової крамниці. 

1. Оформлення. 

2. Прикріплення цінника у вигляді картки з цифрами. 

3. Обговорення питання грошей. 

4. Здійснювати діалог з продавцем. 

5. Розрахуватися свої покупки в межах виділеної суми грошей. 

Майстер-клас "Осінній пейзаж" (аплікація) 
https://youtu.be/34yjLfDfHII  

 На допомогу батькам: 

Щодня за 

запитом 

Індивідуальні консультації, поради, рекомендації, спілкування 

28.11.22  «Діти – інтернет – мобільний зв'язок» 

http://58.sadok.zt.ua/pamyatka-dlya-batkiv-dity-internet-mobilnyj-zvyazok/  

29.11.22 «Безпека дітей взимку» 

https://docs.google.com/document/d/1h7mKcIaugnDi76hcwbYuvi7vhWHfH

8rB/edit  

30.11.22 "Ігри на розвиток моторно-рухової уваги" 

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1Kc0FT-

op5VziHHLPY0FQICQwUjkvSSxu  

01.12.22 Які іграшки необхідні дітям 

http://leleka.rv.ua/yaki-igrashky-neobhidni-dityam.-konsul-taciya-dlya-bat-

kiv.html  

02.12.22 «6 порад, як батькам зберегти рівновагу» 

https://www.unicef.org/ukraine/stories/6-advices-how-to-keep-balanced  

 

 

ІІ тиждень    

05.12. – 09.12.22 

Тема: «Світ великий і малий (міста, країни, люди)» 

Цілі і завдання: допомогти дітям усвідомити багатозначність слова «світ»; 

продовжувати формувати вміння комуні кувати, ставити запитання та відповідати на 

них; розширити уявлення дітей про світ; спонукати наводити приклади різностей 

серед людей, тварин, рослин, предметного світу; вправляти у систематизації за 

конкретними ознаками множин; навчати використовувати знання про властивості та 

якості предметів у різних побутових ситуаціях; збагачувати словник дітей  словами-

назвами дій, предметів, якостей художньої діяльності. 

Дата Зміст роботи 

 Види діяльності з дітьми: 

щодня Старший вік  https://youtu.be/203qt361QDo 

«В гостях у казки» 

За казками ми пішли,  

Не одразу їх знайшли!  

Ніжками ми тупали,  

Кулачками стукали.  

Пам'ятають казки нас,  

https://youtu.be/34yjLfDfHII
http://58.sadok.zt.ua/pamyatka-dlya-batkiv-dity-internet-mobilnyj-zvyazok/
https://docs.google.com/document/d/1h7mKcIaugnDi76hcwbYuvi7vhWHfH8rB/edit
https://docs.google.com/document/d/1h7mKcIaugnDi76hcwbYuvi7vhWHfH8rB/edit
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1Kc0FT-op5VziHHLPY0FQICQwUjkvSSxu
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1Kc0FT-op5VziHHLPY0FQICQwUjkvSSxu
http://leleka.rv.ua/yaki-igrashky-neobhidni-dityam.-konsul-taciya-dlya-bat-kiv.html
http://leleka.rv.ua/yaki-igrashky-neobhidni-dityam.-konsul-taciya-dlya-bat-kiv.html
https://www.unicef.org/ukraine/stories/6-advices-how-to-keep-balanced
https://youtu.be/203qt361QDo


Нахилились ми  на «раз». 

А на «два» ми піднялись,  

І за руки узялись.  

Всі по колу ми пішли.  

Наші казочки знайшли. 

Зорова гімнастика 

 

 

 

 

 

Пальчикова гімнастика 

 

 

 

 

 

 

05.12.22 Запитання до дитини: Як ти розумієш поняття «світ»? Обговоріть 

різницю між понять «великий світ» і «малий світ». Дорослий називає 

об’єкти, дитина визначає «малий» чи «великий світ (материки, моря, 

ріки, суходіл, міста, будинки, шляхи, іграшки, елементи кухні, люди) 

Завдання 1 (стр.32, книга дошкільника) 

 

 

 

 

Розгляд петриківського розпису М,Саркісян «Петриківський розпис» 

Запитання: Що відбувається? Що можна сказати про цих персонажів? 

Які кольори переважають? 

 

 

 

 

 

 

 

Прогулянка. Обговорення елементів світу природи як складника 

великого світу. Попросіть дитину назвати представників рослинного та 

тваринного світу, яких вона бачить навколо себе.  

«Подорож світом на різних видах транспорту» 

Дорослий називає транспорт, дитина імітує рухи (літак – руки в сторони, 

біг; поїзд – вимовляння звуків «чух-чух», дрібні кроки, тощо) 

Завдання 2 (стр.34, книга дошкільника) 

Виготовлення літака з паперу, оригамі 

 

 

 

 

 

 

 



06.12.22 Проблемна ситуація. Всі тварини на Землі стали однаковими.  

Запитання: Чи можна буде їх відрізнити? Чому всі тварини, рослини, 

люди, елементи предметного світу не можуть бути однаковими?   

Ігрова вправа «Погляд» 

Запропонувати дитині поміркувати, що можна побачити, якщо залізти на 

шию жирафа? З сумки кенгуру, з бамбукового дерева тощо). 

Розглянути з дитиною компас, лінійку, маршрутний лист. Поясніть, як ці 

предмети допомагають орієнтуватися у світі (на карті, місцевості) 

Гра «Знайди скарб» 

Дорослий заздалегідь малює карту маршруту з пункту А до місця, де 

знаходиться скарб.  На карті позначити лініями напрямок, кількість 

кроків, умовні позначки з оточуючого середовища. Гру можна провести 

вдома або на вулиці. 

Завдання 6 (стр.38, книга дошкільника) 

 

 

 

 

 

 

 

07.12.22 Запросить дитину поміркувати про значення слів «вільний» і 

«обмежений» Попросіть пригадати, коли дитина з різних причин була 

тимчасово обмежена у свободі рухів (травма, захворювання тощо), якими 

були їхні відчуття. 

Казка «Соловейко з одним крилом»  про дітей з особливими потребами. 

https://youtu.be/edWi7NrQKlA  

Вправа «Мої можливості»  

Завдання для дитини: спробувати пройти з зав’язаними очима; утримати 

м’яч без допомоги рук; переміщуватися стрибаючи на одній нозі. 

Завдання 7,8 (стр.39, книга дошкільника) 

 

 

 

 

 

 

08.12.22 Гра «Житло-мешканці» 

Дорослий кидаючи м’яча дитині, називає будь яке житло. Дитина 

ловлячи м’яча, називає мешканців (мурашник - …., дупло - …будка - … 

тощо).  

Перегляд ілюстрацій незвичайних будинків.  

https://vsviti.com.ua/makepeaple/12393  

Запитання до дитини: Який будинок самий незвичайний на твою думку? 

Які вимоги до будь якого помешкання? З яких матеріалів будують 

помешкання? У якого ти б хотів жити, чому? 

Завдання 9 (стр.40, книга дошкільника) 

 

 

 

 

https://youtu.be/edWi7NrQKlA
https://vsviti.com.ua/makepeaple/12393


Слухання аудіоказки «Троє поросят» 

https://youtu.be/aA27Rfjv0mc  

Запитання до дитини: З якого матеріалу зводили собі будинки порося? 

Який будинок видався надійним, чому? З якого матеріалу ти б будував 

свій будинок, чому? 

Аплікація «Українська хата» 

https://youtu.be/eOIP4okqgaM  

09.12.22 Визначні місця України 

https://youtu.be/5AYzq0aETVU  

Запитання до дитини: Яка споруда вразила тебе найбільш? Де ти б хотів 

побувати? 

 Вправа «Скажи гарні слова» 

Запропонуйте дитині сказати будь кому гарні слова. 

Чи приємно було б чути такі слова? Чому?   

 «Свищик» (ліплення) 

https://youtu.be/rf-RQtVeyuU   

Щодня 

за 

запитом 

Робота з батьками.  

Індивідуальні консультації, поради, рекомендації, спілкування 

05.12.22 «Кращі дитячі ігри для приміщень» 

https://docs.google.com/document/d/1LQxJDgsDUVbyhvdigFMTmS_AlTyW

PqlL/edit  

06.12.22  «Гаджети в житті дитини – за і проти» 

http://58.sadok.zt.ua/konsultacziya-dlya-batkiv-gadzhety-v-zhyttidytyny-za-i-

proty/  

07.12.22 «Безпечне середовище для дитини в умовах переміщень» 

http://58.sadok.zt.ua/bezpechne-seredovyshhe-dlya-dytyny-v-umovah-

peremishhen/  

08.12.22 «Корекційні вправи для дошкільників» 

https://docs.google.com/document/d/1ntkoXHYyjuGk3GYvOvowljzMqhQHJ

VrB/edit  

09.12.22 «Ігри  на розвиток мовленнєвого дихання» 

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1ds3egBLTkA7HTM6MFI3nFqU1

nyY4on6L  

 

 

ІІІ тиждень 

12.12 – 16.12.22 

Тема: «Світ великий і малий (міста, країни, люди)» 

Цілі і завдання: продовжувати розвивати пізнавальний інтерес; вчити висувати 

припущення та перевіряти їх дослідним шляхом; ознайомити з засобами що 

допомагають встановлювати відстань; збагачувати мовленнєвий досвід словами-

звертаннями, словами-привітаннями, словами-проханнями; поглибити знання дітей 

про ігри дітей різних країн; підтримувати бажання опанувати нові способи 

використання знайомих іграшок. 

 

Дата Зміст роботи 

 Види діяльності з дітьми: 

щодня Старший вік  

https://youtu.be/203qt361QDo 

 

https://youtu.be/aA27Rfjv0mc
https://youtu.be/eOIP4okqgaM
https://youtu.be/5AYzq0aETVU
https://youtu.be/rf-RQtVeyuU
https://docs.google.com/document/d/1LQxJDgsDUVbyhvdigFMTmS_AlTyWPqlL/edit
https://docs.google.com/document/d/1LQxJDgsDUVbyhvdigFMTmS_AlTyWPqlL/edit
http://58.sadok.zt.ua/konsultacziya-dlya-batkiv-gadzhety-v-zhyttidytyny-za-i-proty/
http://58.sadok.zt.ua/konsultacziya-dlya-batkiv-gadzhety-v-zhyttidytyny-za-i-proty/
http://58.sadok.zt.ua/bezpechne-seredovyshhe-dlya-dytyny-v-umovah-peremishhen/
http://58.sadok.zt.ua/bezpechne-seredovyshhe-dlya-dytyny-v-umovah-peremishhen/
https://docs.google.com/document/d/1ntkoXHYyjuGk3GYvOvowljzMqhQHJVrB/edit
https://docs.google.com/document/d/1ntkoXHYyjuGk3GYvOvowljzMqhQHJVrB/edit
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1ds3egBLTkA7HTM6MFI3nFqU1nyY4on6L
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1ds3egBLTkA7HTM6MFI3nFqU1nyY4on6L
https://youtu.be/203qt361QDo


Фізхвилинка 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Пальчикова гімнастика 

 

 

 

 

 

 

12.12.22 Вправа «Близько-далеко» 

Запропонувати дитині визначити, що знаходиться в кімнаті далеко від 

неї, що близько. Пояснити, що далеко – це подалі, в іншому місті чи на 

іншому континенті. 

Виміряти відстань між предметами в кімнаті за допомогою умовної 

мірки (мотузки, лінійки, стрічки) та за допомогою рулетки. Визначити 

більшу відстань та меншу. 

Розгляд картини Д.Добровольського «На заході сонця» (книга 

дошкільника, стр.42) 

Запитання до дитини: Що тут відбувається? Як ти думаєш, де це 

відбувається? Що зображено теплими кольорами? Що холодними? 

Куди можуть спрямувати свій рух герої картини? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вправа «Вимірювання» 

Проведіть разом з дитиною вимірювання умовною міркою (склянкою, 

ложкою тощо) невелику кількість речовини. Можна використовувати 

різні за розміром крупи. 

13.12.22 Гра «Мовчанка». 

Запропонувати дитині спробувати спілкуватися без слів, лише за 

допомогою жестів і міміки. 

Обговорення: Як можуть порозумітися люди, якщо не мають спільної 

мови? Чи можна говорити без слів так, щоб тебе зрозуміли? Чи можна 

говорити так, щоб без жестів не можна було зрозуміти людину? 



Завдання 14 (стр.44, книга дошкільника) 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Слова від серця» 

Запропонувати дитині створити книжечку-словник. Почніть зі слова 

«мама», попросіть дитину написати чи символічно позначити в 

словнику найніжніші слова. 

 

Завдання 15 (стр.44, книга дошкільника) 

Як звучить слово «мама» в різних країнах світу: 

Україна – мама, матінка, матуся 

Польща – матка 

Італія – мадре 

Америка – мам 

Англія – мазер 

Німеччина – мутер 

Франція – маман 

Туреччина – анне 

Запитайте у дитини, яке слова здивувало найбільш 

 

 

 

 

 

 

14.12.22 «Іграшки та ігри» 

Запитання до дитини: З яких матеріалів раніше виготовляли іграшки 

для дітей? Якими іграшками можуть гратися і дівчатка і хлопчики? 

Якими іграшками любиш гратися ти? 

Дидактична гра «Знайди тінь предмета» 

 

 

 

 

 

 

Вивчить лічилку: 

Раз, два - дерева, 

три, чотири - вийшли звірі, 

п'ять, шість - падолист, 

сім, вісім - птахи в лісі, 

дев'ять, десять - це сунички 

підвели червоні личка.    

Рухлива гра  «Лелеки і жаби» 

Можуть грати чотири особи і більше. 

Намалювати на асфальті велике озеро з острівцями і мисами. Три 

людини стають жабами і сидять у воді, не маючи права вибратися на 



сушу. Лелека ходить по березі і намагається зловити жаб. Лелека має 

право стрибати з острова на острів, але не може заходити у воду. 

Остання спіймана жаба стає лелекою. 

15.12.22 «Місто» 

Запропонувати створити карту міста. Деталі можна намалювати та 

вирізати або роздрукувати (за можливості) картинки та вирізати. У 

місті повинні бути рослини, споруди, будинки, вулиці, парки, 

транспорт, Дитина самостійно обирає об’єкти та наклеює на карту. 

«Екскурсія» 

Проведіть екскурсію містом, створеним на папері. (спочатку дорослий, 

потім дитина).  

Аплікація  «Моє різнобарвне місто» 

https://youtu.be/SynAOoPZC4s  

16.12.22 «Моє місто» Екскурсія містом Запоріжжя.  

https://docs.google.com/presentation/d/1lE2WdlFIdzB4sT6TDfOotX3wgI4

Y8xdn/edit#slide=id.p1  

Запитання до дитини: У яких місцях ти бував? Де ти любиш бувати 

більш? Чим тобі подобається улюблене місце? 

Малювання «Вулиці міста» 

Запропонувати дитині намалювати вулицю міста. Розташувати на ній 

будинки, дерева, машини тощо. Матеріал для малювання дитина обирає 

самостійно. 

Дидактична гра «Впізнай за описом» + «Пильне око» 

https://youtu.be/iUUCFFixxRo  

Щодня за 

запитом 

Робота з батьками. Індивідуальні консультації, поради, 

рекомендації, спілкування 

12.12.22 «П’ять причин читати дитині на ніч» 

http://58.sadok.zt.ua/pyat-prychyn-chytaty-dytyni-na-nich/  

13.12.22 «Дитяче харчування під час війни» 

https://www.unicef.org/ukraine/stories/healthy-nutrition-for-children-at-war  

14.12.22 «Профілактика травматизму та нещасних випадків у зимовий період» 

15.12.22 «Коли дитина обманює» 

https://docs.google.com/document/d/1XUZ2lUOmELbaq-

mAsXNv8368VFm1LEV_/edit#heading=h.gjdgxs  

16.12.22 «Як поводитися в разі аварій в будинках» 

http://58.sadok.zt.ua/yak-povodytysya-v-razi-avarij-v-budynkah/  

16.12.22 «Створення відеоконтенту для організації дистанційного навчання» 

https://naurok.com.ua/webinar/stvorennya-videokontentu-dlya-organizaci-

distanciynogo-navchannya?reg=true  

 

ІV тиждень 

19.12 – 23.12.22 

Тема: «Україна: моє – твоє – наше» 

Цілі і завдання: систематизувати знання дітей про Україну та традиції українців, 

традиції української кухні, допомогти усвідомити поняття «мала Батьківщина»; 

продовжувати формувати вміння комуні купувати; вчити дітей самостійно знаходити 

способи вирішення завдання у взаємодії з однолітками; вправляти у викладанні 

зображень із урахуванням особливостей геометричних фігур і форм, добирати і 

використовувати символічні позначки; уточнити розуміння дітьми поняття «краса».  

https://youtu.be/SynAOoPZC4s
https://docs.google.com/presentation/d/1lE2WdlFIdzB4sT6TDfOotX3wgI4Y8xdn/edit#slide=id.p1
https://docs.google.com/presentation/d/1lE2WdlFIdzB4sT6TDfOotX3wgI4Y8xdn/edit#slide=id.p1
https://youtu.be/iUUCFFixxRo
http://58.sadok.zt.ua/pyat-prychyn-chytaty-dytyni-na-nich/
https://www.unicef.org/ukraine/stories/healthy-nutrition-for-children-at-war
https://docs.google.com/document/d/1XUZ2lUOmELbaq-mAsXNv8368VFm1LEV_/edit#heading=h.gjdgxs
https://docs.google.com/document/d/1XUZ2lUOmELbaq-mAsXNv8368VFm1LEV_/edit#heading=h.gjdgxs
http://58.sadok.zt.ua/yak-povodytysya-v-razi-avarij-v-budynkah/
https://naurok.com.ua/webinar/stvorennya-videokontentu-dlya-organizaci-distanciynogo-navchannya?reg=true
https://naurok.com.ua/webinar/stvorennya-videokontentu-dlya-organizaci-distanciynogo-navchannya?reg=true


 

Дата Зміст роботи 

 Види діяльності з дітьми: 

щодня Старший вік  

https://youtu.be/203qt361QDo 

 

 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Пальчикова гімнастика 

 

 

 

 

 

19.12.22 Вправа «Не скажи, а покажи» 

Дорослий називає слова, дитина показує рухами, мімікою. Слова: школа, 

калина, вінок, шабля, вулиця, будинок, матуся тощо. 

«Що ми називаємо Батьківщиною?» 

Обговорення питань: Від якого слова походить слово Батьківщина? Чому 

це слово є важливим для людини? Чому для кожного важлива його 

Батьківщина, а не чиясь інша? 

Мій святенький Миколаю, 

Приходи скоріш, благаю. 

Я до тебе помолюся 

І тихенько пригорнуся. 

Щастя дай моїй родині 

І коханій Україні! 

Розгляд ілюстрацій про видатних спортсменів, які прославили Україну 

(силач Василь Вірастюк, боксери брати Клички, гімнастка Лілія 

Подкопаєва, футболісти Андрій Шевченко, Олег Блохін, плавчиха Яна 

Клочкова). 

Яким спортом займалися спортсмени? Яким спортом хотів би займатися? 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/203qt361QDo


 
Слухання, співання пісні «Україна – це я» 

https://youtu.be/jnNnJSh9dLk  

20.12.22 Слухання гімну України. 

Гімн – музична витівка країни. Запропонуйте дитині уважно послухати 

слова Гімну, потім пояснити, про що  йдеться у головній пісні країни. 

«Склади мозаїку» 

За допомогою лічильних паличок викласти силует карти України. 

Середину заповнити способом мозаїки, геометричними фігурами (можна 

вирізати з різнокольорового паперу) 

Математична гра «Порівняй» 

Попросити дитину продовжити речення: Дніпро – ріка довга, а Змійка – 

річка….»; Карпати – гори високі, а пагорби - …; Степи – широкі, а 

стежка - …. 

Дидактична гра «Склад числа» 

Повторити з дитиною склад чисел від 2 до 5 

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1ds3egBLTkA7HTM6MFI3nFqU1

nyY4on6L  

21.12.22 Вправа «Повтори» 

Дорослий показує рухи, дитина повторю, потім помінятися місцями. 

Можна використовувати ритмічну музику. 

Бесіда «Здоров’я людини – багатство людини» 

Запитання до дитини: Якими словами люди вітаються та прощаються? У 

цих привітаннях люди бажають здоров’я: «Здоровенькі були», «Доброго 

здоров’ячка». Вивчить з дитиною прислів’я про здоров’я: «Бережи одежу 

знову, а здоров’я змолоду», «Люди часто хворіють, бо берегтися не 

вміють». 

Загартування. 

Простий спосіб загартування: дві ванночки з водою – тепла і холодна. 

Опускати руки в воду спочатку в холодну, потім в теплу. Повторити 

декілька разів. 

Завдання 6 (стр.51, книга дошкільника) 

 

 

 

 

 

 

22.12.22 Вправа «Додай словечко» 

Дорослий кидає м’яч дитині, називає фрукти, овочі. Дитина ловить м’яч 

та називає яким є сік з яблук (яблучний), з груші (грушевий), з винограду 

(виноградний), з моркви (морквяний), з апельсинів (апельсиновий).   

Слухання аудіо казки «Як господиня навчилася готувати вареники» 

https://youtu.be/eCxw5TYh4q0  

Запитання до дитини: Яких помилок припустилася спочатку господиня? 

З якою начинкою господиня зробила вареники? З якою начинкою любиш 

вареники? 

Завдання 7 (стр.51, книга дошкільника) 

 

 

 

 

https://youtu.be/jnNnJSh9dLk
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1ds3egBLTkA7HTM6MFI3nFqU1nyY4on6L
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1ds3egBLTkA7HTM6MFI3nFqU1nyY4on6L
https://youtu.be/eCxw5TYh4q0


Завдання 8 (стр.52, книга дошкільника 

 

 

 

 

 

 

23.12.22 Пізнавальне відео «Декоративно-прикладне мистецтво України» 

https://youtu.be/-h4QwHyn8B4  

«Український рушничок» 

https://youtu.be/AjOQBy8IjVc  

Руханка з Патроном 

https://youtu.be/foFUavVgKg4  

Щодня 

за 

запитом 

Робота з батьками. Індивідуальні консультації, поради, 

рекомендації, спілкування 

19.12.22 «Якщо дитина не може заснути» 

https://www.unicef.org/ukraine/media/21216/file/difficulties%20with%20slee

ping%20for%20child.pdf  

20.12.22 «Поведінка на льоду» 

21.12.22 «Розвиваємо логіку вдома» 

https://docs.google.com/document/d/1oUpqka5x4u8NcGPPNhhTwKB0eL5Yf

Zak/edit  

22.12.22 «Попередження травматизму та нещасних випадків під час новорічних та 

різдвяних свят» 

23.12.22 «Ялинкові прикраси»  

Виготовити разом з дитиною ялинкові прикраси. Чекаємо на Ваші фото! 

 

V тиждень 

19.12 – 23.12.22 

Тема: «На порозі Новий рік» 

Цілі і завдання: спонукати до створення краси в художньо-продуктивній діяльності, 

створювати умови для творчого самовираження; залучати до сприймання творів 

національної культури /пісні, колядки, щедрівки/; продовжувати формувати вміння 

комунікувати; виховувати позитивне емоційно-ціннісне ставлення до народних звичаїв, 

обрядів. 

 

Дата Зміст роботи 

 Види діяльності з дітьми: 

щодня Ранкова гімнастика https://youtu.be/203qt361QDo 

 

Фізкультхвилинка  

 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/-h4QwHyn8B4
https://youtu.be/AjOQBy8IjVc
https://youtu.be/foFUavVgKg4
https://www.unicef.org/ukraine/media/21216/file/difficulties%20with%20sleeping%20for%20child.pdf
https://www.unicef.org/ukraine/media/21216/file/difficulties%20with%20sleeping%20for%20child.pdf
https://docs.google.com/document/d/1oUpqka5x4u8NcGPPNhhTwKB0eL5YfZak/edit
https://docs.google.com/document/d/1oUpqka5x4u8NcGPPNhhTwKB0eL5YfZak/edit
https://youtu.be/203qt361QDo


Зорова гімнастика  

 

 

 

 

 

Пальчикова гра  

 

 

 

 

 

26.12.22 Відео-ролик «Зима та зимові явища» 

https://youtu.be/63mWNnRq2z0  

Нотний візок «Дзвіночок» 

https://youtu.be/CFhUecj0SS4  

Аплікація «Зимовий пейзаж» 

(з ватних дисків) 

https://youtu.be/Jq21AjCqURg  

Робота з батьками. 

Емоції – як навчити дітей їх розуміти та виражати 

https://youtu.be/DIG3LccZZHI 

27.12.22 «Свійські та дикі тварини» 

https://learningapps.org/display?v=ps3unpf2a22  

Експериментування «Мильні дива» 

https://youtu.be/v9VfX_hvpBs  

 

Конструювання + рухлива гра «Сніжки»  

«Снігові грудочки» 

https://youtu.be/-KMjBtBtSNE  

 

Робота з батьками. 

«Чи можливо уникнути конфліктів?»  

https://youtu.be/UnmdB0w3CIU  

 

28.12.22 Дидактична гра «Хто заховався» 

https://learningapps.org/display?v=pfcr2yiv322  

 Презентація «Що ми знаємо про сову?» 

https://youtu.be/NCPGWJw4Dxs  

Поробка з природного матеріалу «Совенята» (з шишок) 

https://youtu.be/8m0A0GDg3pM  

 

Робота з батьками. 

«Безпека дітей взимку» 

https://docs.google.com/document/d/1h7mKcIaugnDi76hcwbYuvi7vhWHfH8

rB/edit 

 

29.12.22 Слухання віршів про зиму 

https://youtu.be/8r0yEuosrCE  

«Зимовий ліс», аплікація + витинанка 

https://youtu.be/pF9Lok11P00 

Експеримент «Чи горить свічка під водою?» 

 

https://youtu.be/63mWNnRq2z0
https://youtu.be/CFhUecj0SS4
https://youtu.be/Jq21AjCqURg
https://youtu.be/DIG3LccZZHI
https://learningapps.org/display?v=ps3unpf2a22
https://youtu.be/v9VfX_hvpBs
https://youtu.be/-KMjBtBtSNE
https://youtu.be/UnmdB0w3CIU
https://learningapps.org/display?v=pfcr2yiv322
https://youtu.be/NCPGWJw4Dxs
https://youtu.be/8m0A0GDg3pM
https://docs.google.com/document/d/1h7mKcIaugnDi76hcwbYuvi7vhWHfH8rB/edit
https://docs.google.com/document/d/1h7mKcIaugnDi76hcwbYuvi7vhWHfH8rB/edit
https://youtu.be/8r0yEuosrCE
https://youtu.be/pF9Lok11P00


 

Робота з батьками. 

«Ігри, у які легко грати будь де» 

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1_DStVzgrQIFWNn6l8dVR9Tu7Et

hQX080 

30.12.22 Вивчення вірша «Ялинка» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пісня-караоке «Ялиночка-ялинка» 

https://youtu.be/fT0OoxYuxkg  

Ліплення «Ялинка» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Робота з батьками. 

«Ігри, у які легко грати будь де» 

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1_DStVzgrQIFWNn6l8dVR9Tu7Et

hQX080 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1_DStVzgrQIFWNn6l8dVR9Tu7EthQX080
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1_DStVzgrQIFWNn6l8dVR9Tu7EthQX080
https://youtu.be/fT0OoxYuxkg
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1_DStVzgrQIFWNn6l8dVR9Tu7EthQX080
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1_DStVzgrQIFWNn6l8dVR9Tu7EthQX080

