
                   Дистанційна робота у січні 

  

                    Організовані види діяльності 

Період                     Тема тижня 

02.01–06.01 «Веселих свят. Щасливого Різдва»        

09.01 – 13.01  «Кухня» (три тижні) 

«Продукти на кухні» 

16.01 – 20.01 «Посуд на кухні» 

23.01 – 27.01 «Кухар на кухні» 

 І тиждень ІІ тиждень ІІІ тиждень 

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  

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 



Тиждень І    Тема «Веселих свят. Щасливого Різдва»  

Цілі та завдання: Розширювати знання дітей про традиції святкування зимових свят,  через 

сприйняття віршів, виготовлення малюнків, поробок про зиму і зимові свята. Викликати 

емоційний настрій пов'язаний зі святами. 

      Дата Види діяльності 

02.01.2023 Ранкова гімнастика «Я – фея» https://youtu.be/GKiFsE2Hr2A 

Мовленнєва діяльність 

1. Розкажіть дітям, що зима не лише весела пора, вона ще й перевіряє на добро. 

Адже в холодну пору сильні і ситі мають піклуватися про голодних і слабких. 

Перегляд мультфільму «Дівчинка і зайці» https://youtu.be/DpUFWU5s4SE 

Запитайте дитину, чому маленьку дівчинку можна назвати сильною і сміливою. 

2. Вивчіть з дитиною колядку 

Ми прийшли вас привітати                         Я маленький пастушок 

І про свято розказати,                                  Загорнувся в кожушок 

Про святе Різдво Господнє                          На скрипочку граю, 

Проспівати вам сьогодні.                             Вас усіх вітаю. 

По всій Україні пісня гомоніє,                    А ви, люди, чуйте, 

Христос народився – весь нарід радіє.       Коляду готуйте – 

                                                                        Яблучка, горішки 

                                                                        Дітям для потішки. 

Колядин, колядин, 

А я в батька один. 

По колінця кожушок, 

Дайте, дядьку, п’ятачок. 

А п’ятак не дорогий, 

Дайте, тітко, ще й другий. 

З Святим вечором! 

3. РУХАНКА для дітей з тваринами 

https://youtu.be/hx6_QLh9fJQ 

 

Робота з батьками  

 

 

 

 

 

 03.01.2023 Ранкова гімнастика «Я – фея» https://youtu.be/GKiFsE2Hr2A 

Художньо-естетична діяльність 

1.Розгляньте з дитиною ілюстрацію 

Запитайте: Кого ти бачиш на ілюстрації? 

Зайчику холодно чи тепло? Хто зігрів  

зайчика кожушком?  

 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/GKiFsE2Hr2A
https://youtu.be/DpUFWU5s4SE
https://youtu.be/hx6_QLh9fJQ
https://youtu.be/GKiFsE2Hr2A


Прочитайте дитині вірш «Нічний гість» 

Д. Павличка. Запитайте: - Що у вірші  

зробила дівчинка для зайчика? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Фізкультхвилинка НЕПОСИДА   https://youtu.be/tG6Tv_lzB6Q 

2.Малювання «Зайчик» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. . Музична діяльність  

Слухаємо музичне вітання з Новим роком від гр. Малдіви; танцюємо з Санта 

Клаусом; граємо в музичну гру "Почнемо все спочатку" 

https://youtu.be/bs7e0ThIOuc 

Робота з батьками: Поради психолога для батьків  «Поради батькам щодо 

розвитку пізнавальної активності дитини».  

http://dnz28.zp.ua/wp-content/uploads/2022/12/Porady.-Rozvytok-piznavalnoyi-

aktyvnosti..pdf  

04.01.2023 Ранкова гімнастика «Я – фея» https://youtu.be/GKiFsE2Hr2A 

1.Цікава зимова математика https://youtu.be/NI1vf9U_4AE 
Розвага 

1.«Казкове Різдво» повчальний мультфільм 

https://www.youtube.com/watch?v=ozs8MJ63xnA 

2. Рухлива гра з Ельзою «Йдемо на свято» 

https://www.youtube.com/watch?v=ouVVEQ-siBo 

3. Дитяча дискотека . https://www.youtube.com/watch?v=s-mUozoUOSY 

Робота з батьками . Поради для батьків  «Підвищення ефективності спілкування 

з дитиною». 

 http://dnz28.zp.ua/wp-content/uploads/2022/12/Rekomendatsiyi-dlya-batkiv.-

Pidvyshhennya-efektyvnosti-spilkuvannya-z-dytynoyu..pdf 

05.01.2023 Ранкова гімнастика «Я – фея» https://youtu.be/GKiFsE2Hr2A 

1. Дидактична гра «Відгадай казку» Запропонуйте дитині запам’ятати хоч би одну 

із загадок і загадати іншим дітям або дорослим. https://youtu.be/AaWykBzAylg 

2. Різдвяна пісенька для дітей  https://youtu.be/rsPttlgKT5k 

https://youtu.be/tG6Tv_lzB6Q
https://youtu.be/bs7e0ThIOuc
http://dnz28.zp.ua/wp-content/uploads/2022/12/Porady.-Rozvytok-piznavalnoyi-aktyvnosti..pdf%09
http://dnz28.zp.ua/wp-content/uploads/2022/12/Porady.-Rozvytok-piznavalnoyi-aktyvnosti..pdf%09
https://youtu.be/GKiFsE2Hr2A
https://youtu.be/NI1vf9U_4AE
https://www.youtube.com/watch?v=ozs8MJ63xnA
https://www.youtube.com/watch?v=ouVVEQ-siBo
https://www.youtube.com/watch?v=s-mUozoUOSY
http://dnz28.zp.ua/wp-content/uploads/2022/12/Rekomendatsiyi-dlya-batkiv.-Pidvyshhennya-efektyvnosti-spilkuvannya-z-dytynoyu..pdf
http://dnz28.zp.ua/wp-content/uploads/2022/12/Rekomendatsiyi-dlya-batkiv.-Pidvyshhennya-efektyvnosti-spilkuvannya-z-dytynoyu..pdf
https://youtu.be/GKiFsE2Hr2A
.%20https:/youtu.be/AaWykBzAylg
.%20https:/youtu.be/AaWykBzAylg
https://youtu.be/rsPttlgKT5k


Руханка- танок Зимова казка  https://youtu.be/o_LlE0qLPE4 

1. Аплікація «Сніжинки з клею ПВА» https://youtu.be/x7HbZ3w_vU4 

Робота з батьками: Правила безпечної поведінки взимку для дітей 

https://www.youtube.com/watch?v=jBphn5MhRkM 

06.01.2023 Ранкова гімнастика «Я – фея» https://youtu.be/GKiFsE2Hr2A 

1.Дидактична гра " Що корисно, а що шкідливо для здоров'я" 

https://www.youtube.com/watch?v=YHyBMQ87Pao 

2. Українська казка "Різдво ялиночки" https://youtu.be/kc90UakkHC4 

https://www.youtube.com/watch?v=YHyBMQ87Pao 

2. МОРОЗЕЦЬ зимова легенька РУХАНКА https://youtu.be/QN8uAE9fNnc 

2.  Музична діяльність «Різдво Христове»  https://youtu.be/VePjCDaSvHY 

Відео бесіда «Різдво Христове»  Слухання колядки «Спи, Ісусе, спи» 

 Співи - підспівувати колядки «Веселая нам новина» 

Робота з батьками Поради батькам. Слухаємо разом з дітьми:  «Збірка колядок». 

https://www.youtube.com/watch?v=MYZ5gSULehc 

 

 

Тиждень ІІ    Тема «Продукти на кухні» 

Цілі та завдання: Активізувати вживання узагальнюючих слів по темі продукти, кухня. 

Простежити з дітьми ланцюжок появи їжі на кухні (поява продуктів на кухні – приготування з 

продуктів – страва). Формувати уміння впізнавати, сортувати продукти по групам і добирати 

продукти для окремих страв. Навчити дітей розрізняти корисну і шкідливу їжу. Привчати до 

правил раціонального харчування. Ознайомити з найпоширенішими в народі українськими 

стравами, їх корисним впливом на здоров’я людини. Виховувати свідоме ставлення до їжі, повагу 

до народних традицій, бережне ставлення до свого здоров’я. 

      Дата  

09.01.2023 Ранкова гімнастика https://youtu.be/GKiFsE2Hr2A 
Тема дня: «Що ми їмо» 

Комунікативна  діяльність 

1.Бесіда про продукти. Чим відрізняються слова продукти і страви? Їжа і 

продукти? Звідки ми знаємо, що щось – їстівне? Навіщо людині їсти? 

2.Гра «Де можна поїсти?» Гуляючи містом і стомившись, де можна відпочити? Де 

поїсти, якщо зголодніли? 

 

 
Обговорення: якщо під час прогулянки ми стомлюємось, де ви хочете відпочити? Оберіть 

собі це місце. Раптом ви захотіли їсти. Де ви можете взяти їжу, якщо не взяли її із собою з 

дому? 
3. Спостереження:Розглянути з дітьми картину «Зустріч у кав’ярні.» Хто з вас був 

у кав’ярні? Чим їжа в кав'ярні відрізняється від їжі дома? Як офіціант дізнається, 

що ви обрали зі страв? Що зі страв у кав'ярні можна назвати корисним для 

https://youtu.be/o_LlE0qLPE4
https://youtu.be/x7HbZ3w_vU4
https://www.youtube.com/watch?v=jBphn5MhRkM
https://youtu.be/GKiFsE2Hr2A
https://www.youtube.com/watch?v=YHyBMQ87Pao
https://youtu.be/kc90UakkHC4
https://www.youtube.com/watch?v=YHyBMQ87Pao
https://youtu.be/QN8uAE9fNnc
https://youtu.be/VePjCDaSvHY
https://www.youtube.com/watch?v=MYZ5gSULehc
https://youtu.be/GKiFsE2Hr2A


здоров'я, тобто його варто їсти щодня? 

 

          

4.Руханка"Морозець  https://www.youtube.com/watch?v=Y_6sOf3IGxw 

5.Мовленнєва гра «Відчуй.» Назвіть ознаки продуктів за допомогою зору, смаку 

(торт, чай, печиво, хліб, молоко, цукерка, морозиво то що.) 

Торт – яким бачать очі (круглий, прикрашений, багатошаровий, апетитний, 

святковий) 

           - яким відчувається у роті (м’який, солодкий, запашний, смачний)                                

6.Робота з коректурною таблицею: Чи можна назвати те, що на таблиці, стравами? 

Чому? З чого можна приготувати страви? Покажи на таблиці овочі, фрукти. Що 

подобається їсти з того, що є в таблиці? Які овочі потрібні для приготування 

борщу? Які фрукти потрібні для приготування компоту? 

 

7. Ігрове проектування  Дидактична гра «Корисне – не корисне» 

 

Робота з батьками «Харчування дітей взимку - що варто знати батькам?». 

https://rivne1.tv/news/76866-kharchuvannya-ditey-vzimku-shcho-varto-znati-batkam  

10.01.2023 Ранкова гімнастика  https://youtu.be/GKiFsE2Hr2A 

Тема дня: «Звідки приходить їжа» 

Художньо-естетична діяльність  

1.Бесіда про їжу. Чим сьогодні снідали? Яка їжа смакує та з чого її готують? 

Поміркуйте: а як дізнатися, що готується на кухні? (набір продуктів, вигляд 

страви, аромат) 

Підсумок: страви готують з продуктів, кожна має свій аромат. 

2.Розглянути художній твір З.Серебрякової «На кухні» Запитання: Кого ти бачиш? 

Що бачить дівчинка перед собою на столі? Що вона може робити? Які страви 

може приготувати дівчинка з цих продуктів? 

https://www.youtube.com/watch?v=Y_6sOf3IGxw
https://www.youtube.com/watch?v=Y_6sOf3IGxw
https://rivne1.tv/news/76866-kharchuvannya-ditey-vzimku-shcho-varto-znati-batkam
https://youtu.be/GKiFsE2Hr2A


                                  
3. Ігрове проектування  Дидактична гра «З саду, з городу»  

 
4. «У продовольчому магазині» https://youtu.be/1GTXfx8-FV8  

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

6. Малювання «Готуємо компот та суп» 

     
7. Музичне заняття  https://youtu.be/hqMbR_pj2-I 
Спостереження: Звернути увагу на погоду взимку. Повправлятися в описі погоди, 

використовуючи слова іній, мороз, вітрище, сніжинки. 

Робота з батьками  . Пам'ятка. Як навчити дітей не перебивати дорослих. 
http://dnz28.zp.ua/wp-content/uploads/2022/12/Pamyatka.-YAk-navchyty-ditej-ne-perebyvaty-

doroslyh..pdf 
(психолог Чернова І.М.) 

11.01.2023 Ранкова гімнастика  https://youtu.be/GKiFsE2Hr2A 

Тема дня: «Смакота» 

Ігрова  діяльність  

1.Бесіда про улюблену страву. Чому одні стави їдять із задоволенням, а інші ні. 

Назвіть свою улюблену страву. Про які улюблені страви можна сказати 

«Смакота». Як називається місце, де готують їжу? 

2.Мовленнєва гра «Їстівне, не їстівне» варіант гри на кухні: Дорослий називає будь 

який продукт, а дитина називає смак цього продукту та що можна приготувати. 

3.Дидактична гра «Збираємося до магазину» Попросіть дитину скласти список 

покупок для нескладної страви (бутерброд, салат, компот) Дайте аркуш та олівець, 

хай напише чи намалює. Згадай, який список продуктів був у мультику про 

Пеппу? 

4.Професія Кухар https://youtu.be/mv8mAobrlyw  

5. Гімнастика для очей https://youtu.be/mdPqbd-eIZY  

6.Допоможи Добрику та Веселинці приготувати бутерброди 

        

https://youtu.be/1GTXfx8-FV8
https://youtu.be/NISbh3OZ5nw
https://youtu.be/hqMbR_pj2-I
http://dnz28.zp.ua/wp-content/uploads/2022/12/Pamyatka.-YAk-navchyty-ditej-ne-perebyvaty-doroslyh..pdf
http://dnz28.zp.ua/wp-content/uploads/2022/12/Pamyatka.-YAk-navchyty-ditej-ne-perebyvaty-doroslyh..pdf
https://youtu.be/GKiFsE2Hr2A
https://youtu.be/mv8mAobrlyw
https://youtu.be/mdPqbd-eIZY


7.Дослідницька діяльність «Картопляні перетворення»  

    
Запитайте у дітей, у яких стравах їли картоплю. Надайте дітям можливість відчути 

смак сирої картоплі та запитайте про їх думки. Смачно – не смачно. Як картопля 

може набувати смаку (становиться смачною) / додавання солі, масла, смаження, 

варіння, запікання. 

Робота з батьками Створіть умови для того, щоб дитина відчула смак готових 

страв з картоплі. 

12.01.2023 Ранкова гімнастика  https://youtu.be/GKiFsE2Hr2A 

Тема дня: «Здорова їжа» 

Здоров’язберігальна, рухова діяльність 

1. Спостереження: Роздивіться з дитиною плакат «Кухня» Запитайте, які є шафки на 

кухні. Запропонуйте дітям пригадати, що може зберігатися у цих шафках. 

Проаналізуйте відповіді дітей, чому саме так вони вирішили: чи за розміром 

продукти і речі вмістяться, чи зручно буде господині таке розміщення? 

    
2.Міркування Зверніть увагу дітей на продукти. Що вони виберуть. Чому? А як 

поступити вірно? 

        корисне –  шкідливе 

 

       смачне та корисне – несмачне але корисне 

 

    красиве та шкідливе – непривабливе та 

корисне 

3.Ігрове проектування  Дидактична гра «Солодощі та зелене» 

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

5. Ліплення «Кошики для зберігання продуктів»   

https://youtu.be/GKiFsE2Hr2A
https://youtu.be/NISbh3OZ5nw


 
 

6.Музичне заняття: https://youtu.be/U9GWcTJLYnE  

7.Дослідницька діяльність.  

Проведіть дослід з солодкими газовими напоями. В пластиковий стаканчик 

покладіть лійку з ватним тампоном. Наливайте напій через лійку. Тампон став 

жовтим, червоним, зеленим (в залежності від кольору напою). Його пофарбував 

хімічний барвник, що є причиною різних хвороб людини (нудота, біль у животі, 

алергія тощо) 

Робота з батьками: «Тарілка здорового харчування» 

  
 

13.01.2023 Ранкова гімнастика  https://youtu.be/GKiFsE2Hr2A 

Тема дня: «Шопінг (на базар) за покупками» 

Сюжетно-рольова гра за інтересами дітей 

1. Розгляньте плакат «В продуктовому магазині»  Кого бачите? Що роблять 

люди?(Вибирають продукти та розраховуються на касі)  Хто обслуговує (касир) 

 
2.Поміркуйте разом з дитиною: Якби ви пішли у продуктовий магазин чи базар, 

що би ви купили. Зауважте, що слід пам’ятати про користь та шкоду різних 

продуктів харчування. Складіть 2 списка покупок продуктів: які зберігаються в 

холодильнику (запитайте в дитини чому?) та які можуть зберігатися у шафі. 

Поясніть дитині для чого так роблять: список закупок складають заздалегідь (щоб 

купити все необхідне, нічого не забути) 
3.Сюжетна гра «Ми йдемо за покупками» 
4.Руханка"Морозець  https://www.youtube.com/watch?v=Y_6sOf3IGxw 
5.Ігрове проектування  Дидактична гра «Назви страву» 

 
 

6.Спостереження: Звернути увагу дітей на сонце і небо. Взимку сонце світить чи 

гріє? Чи відрізняється зимове небо від літнього? Чим? Запропонуйте описати 

ТАРІЛКА

ЗДОРОВОГО ХАРЧУВАННЯ
СПОЖИВАЙТЕ ЩОДНЯ РІЗНОМАНІТНІ ТА КОРИСНІ ПРОДУКТИ

https://youtu.be/U9GWcTJLYnE
https://youtu.be/GKiFsE2Hr2A
https://www.youtube.com/watch?v=Y_6sOf3IGxw
https://www.youtube.com/watch?v=Y_6sOf3IGxw


зимове небо. 
7.Мультфільм на ніч «Борщ. Зварю тобі борщику» https://youtu.be/6lvVtHN8xxU  
Робота з батьками: «Як заохотити дитину до здорового харчування»  

(презентація Тищенко Г.А. Волик О.В.) 

 

 

Тиждень ІІІ     

16.01.2023 – 20.01.2023 

Тема «Посуд на кухні» 

Цілі та завдання: формувати уявлення дітей про важливість кухні як місця приготування їжі в 

людському житті; спонукати дітей брати активну участь у розмові про призначення кухонного 

приладдя; розвивати смак, естетику, сприймання, створюючи цікаві за смаком овочеві і фруктові 

салати; розширювати словник дітей словами чай, чашка, чаювання, чайний сервіз; заохочувати 

дітей до створення настрою чаювання за допомогою предметів сервіровки; поповнити знання 

дітей про рушник як предмет національного побуту; вчити дітей виконувати дії послідовно; 

організувати сюжетно-рольову гру «Порядок на кухні». 

      Дата Види діяльності 

16.01.2023 

(понеділок) 

Ранкова гімнастика «Мандрую по Землі» https://youtu.be/7LxJ5lo9cng 

Тема дня «Заходимо на кухню» Мовленнєва діяльність. 
1. Розглянути плакат " Кухня. Готуємо обід з мамою»  

 
Питання до дитини:  

- - Що відбувається на картині?  

- - Де знаходяться сім′я? 

- - Що робить мама? Що діти? 

- - Що тримає в руці дівчинка? Що хлопчик? 

- - Назви овочі, які лежать на столі. 

- - Як ви дізналися, що сім′я готує обід?  

- - Що можна приготувати з тих овочів, що знаходяться на столі?  

- - Як ви думаєте, яка страва готується в каструлі? (борщ) Чому?  

- - Погляньте уважно і назвіть кухонні предмети, без яких господарці не обійтися на кухні?  

- - Чим важлива кухня для людей? 

Гімнастика для очей «Весела пташка» 

https://www.youtube.com/watch?v=ghXH3WAOcf4 

2. Дидактична гра «Порядок на кухні» 

Пропонуємо дітям назвати речі, які потрібні на кухні і розкласти їх по своїх місцях 

-  
Руханка «А ти готовий?» https://youtu.be/Jl-L-zHQP2A 

3. Повправляйте дітей у відгадуванні та промовлянні загадок про кухонне 

приладдя та продукти харчування 

https://youtu.be/6lvVtHN8xxU
https://youtu.be/7LxJ5lo9cng
https://www.youtube.com/watch?v=ghXH3WAOcf4
https://youtu.be/Jl-L-zHQP2A


 
4. Попросіть дітей назвати посуд на малюнку, нехай скажуть, що робить 

кожен із цих предметів (наприклад, ножем нарізають хліб). Порахуйте, скільки 

кухонних приладів на малюнку. Що ще зображено? Яке кухонне приладдя 

знадобиться для приготування зображених продуктів? 

 
Спостереження Закріпити уявлення дітей про небо ввечері, познайомити дітей з 

полярною зіркою. 

Робота з батьками:  

Пропонуємо приготувати корисні напої: один з малиною та один з лимоном. Дайте 

можливість дітям самим приготувати оздоровчі напої та пригоститися (фотозвіт 

надсилайте у групу) 

 17.01.2023 

(вівторок) 

Ранкова гімнастика «Мандрую по Землі» https://youtu.be/7LxJ5lo9cng 

Тема дня «На печі (Що готується в каструльках. Ділимо на всіх)». Художньо- 

естетична діяльність. 

1. Вправа-пантоміма 

Батькам потрібно прочитати загадку, а дитина без слів повинна показати кухонний 

предмет. 

Загадки: «Закидай в мене продукти, 

Наливай в мене води, 

Підігрій мене на пічці –  

Я обід зварю тобі» (каструля) 

1) «Подивися: що за дім? 

Навіть влітку холод в нім» (холодильник) 

2. Пропонуємо розглянути картину Марсель Марльєр «Несподіванка в 

посудній шафці» 

 
Запитання до дитини: 

- - Кого ви бачите на картині? 

- - Що робить дівчинка? 

- - Навіщо дівчина відкрила шафку? 

- - Кого вона побачила у шафці? 

- - Який посуд ви побачили на картині? 

- - Які страви можуть знаходитись в цьому посуді? 

- - Чим би могла дівчинка пригостити пташку? 

Гімнастика для очей «Весела пташка» 

https://www.youtube.com/watch?v=ghXH3WAOcf4 

3. Мовленнєва гра «Варимо-смажимо» 

https://youtu.be/7LxJ5lo9cng
https://www.youtube.com/watch?v=ghXH3WAOcf4


Нехай діти спробують назвати якомога більше страв на кожне питання: 

1) Що варимо в каструлі (борщ, суп, компот, холодець) 

2) Що смажимо на сковороді (картоплю, рибу, м'ясо) 

3) Що п′ємо з чашки? (компот, сік, воду) 

4) Що мішаємо ложкою? 

5) Що печемо в духовці? 

6) Що мелемо в м′ясорубці? 

Пальчикова гра «Зайчик» https://www.youtube.com/watch?v=HnIYEHHQNeg 

4. Пропонуємо провести разом з батьками «Геометричну кулінарію». Створіть 

свій салат за таким алгоритмом: 

1. 1)Оберіть склад салату: овочевий або фруктовий, і дайте йому «геометричну» 

назву (наприклад, трикутниковий рай) 

2. 2)Приготуйте необхідні набори овочів або фруктів (помити, почистити) 

3. 3)Визначитеся з формою нарізки. Потім наріжте обраний овоч або фрукт 

пластинами, з яких треба вирізати геометричні фігури. 

4. 4)Складіть нарізані інгредієнти до салатника, приготуйте заправку 

Відмірювання може здійснювати дитина. 

5. Музичне заняття 
Слухання в ігровій формі «Велетні та гноми»- слухаємо та виконуємо рухи; пісня 

"Зимонька зима"- знайомство та підспівування; виконуємо музично-ритмічну вправу 

"Зимові ялиночки"; танцюємо разом - руханка "Lucilla".  

https://youtu.be/TCr486tR0ho 

Спостереження за місяцем Поспостерігайте за місяцем, за яскравістю його світла, 

за формою.  

Робота з батьками  

Консультація «Кухня як майданчик для цікавих занять» 

https://1drv.ms/w/s!ApoFL8cywETXgR_iUkI_6MEMBHhY 

18.01.2023 

(середа) 

Ранкова гімнастика «Мандрую по Землі»https://youtu.be/7LxJ5lo9cng 

Тема дня «На столі». Ігрова діяльність. 

1. Пропонуємо власноруч виготовити «чарівне тісто» 

https://childdevelop.com.ua/practice/sculpting/7451/ 

 
З отриманого тіста зробіть дві різних кульки, порівняйте їх за розміром, потім 

виліпіть іншу форму, наприклад, стовпчики, порівняйте, який довший. 

Зробіть спільно з дітьми висновок: величина шматочка тіста може змінюватись 

відносно форми, довжини, товщини. 

2. Дидактична гра «Червертий зайвий». Запропонуйте дитині визначити, який 

предмет в кожному рядку зайвий? 

  
3. Гра-руханка «Випікаємо пиріг» 

(Діти промовляють вірш, імітуючи рухи) 

Ми пекли, пекли пиріг 

Вистачить його на всіх 

Нумо друга пригости 

І який пиріг скажи. 

https://www.youtube.com/watch?v=HnIYEHHQNeg
https://youtu.be/TCr486tR0ho
https://1drv.ms/w/s!ApoFL8cywETXgR_iUkI_6MEMBHhY
https://youtu.be/7LxJ5lo9cng
https://childdevelop.com.ua/practice/sculpting/7451/


Запропонуйте дітям по черзі з батьками називати, який пиріг та додавати 

прикметники «у мене пиріг самчний із сиром», «у мене пиріг пухкий із вишнею» 

4. Вправа «Порівняй посуд за ознаками»( колір, довжина та товщина) 

Скажіть, з якого матеріалу зроблене кухонне приладдя.  

   
Гімнастика для очей «Весела пташка» 

https://www.youtube.com/watch?v=ghXH3WAOcf4 

5. Пропонуємо виготовити чашку з пластиліну, користуючись інструкцією. 

Прикрасити виріб можна на власний смак. 

  
Пальчикова гімнастика «Горіховий масаж» 

https://www.youtube.com/watch?v=FcQlu_3wF2E 

 Спостереження (впродовж дня) за птахами, як поводять себе снігурі, синички і 

ворони. 

Робота з батьками  

Поради психолога.  Пам'ятка «Як подолати паніку?» 

http://dnz28.zp.ua/wp-content/uploads/2022/12/Pamyatka-YAk-podolaty-paniku.pdf 

19.01.2023 

(четвер) 

Ранкова гімнастика «Мандрую по Землі» https://youtu.be/7LxJ5lo9cng 

Тема дня «Рушники та скатертини» Здоров’язберігальна, рухова діяльність 

1. Запропонуйте дітям послухати вірш Г.Бойка «Бруднуля» 

https://www.youtube.com/watch?v=a1JBvisJGx8 

Запитання до дитини: 

- - Про що розповідається у вірші? 

- - Кого називають бруднуля? 

- - Бути чистими – це добре чи погано? 

- - Чи завжди речі залишаються чистими? 

- - Як можна забруднити речі? 

- - Про які речі можна сказати чисті, а про які будні? 

- - Яким чином можна боротися з брудом? 

2. Розгляньте зображення. Поясніть дітям, для чого слід використовувати той 

чи інший рушник, де їх можна зберігати? 

 
3. Міркування «Що було б якби…» 

- - Якби люди перестали митися; 

- - Якби зникли всі миючі засоби; 

- - Якби не було чим витерти брудні руки, коли хочеться з′їсти яблучко; 

- - Чи можна витирати руки всім дітям одним рушничком? 

фільм 

https://www.youtube.com/watch?v=ghXH3WAOcf4
https://www.youtube.com/watch?v=FcQlu_3wF2E
http://dnz28.zp.ua/wp-content/uploads/2022/12/Pamyatka-YAk-podolaty-paniku.pdf
https://youtu.be/7LxJ5lo9cng
https://www.youtube.com/watch?v=a1JBvisJGx8


Пальчикова гра «Сніжинка» https://www.youtube.com/watch?v=EVmANlXz0bk   

4. Проведіть із дітьми дослід: потрібно порозтирати долоньки спочатку 

теплим рушничком, який знаходився на батареї, а потім холодним, який треба 

попередньо помістити у холодильник. Попросіть дітей поділитися своїми 

відчуттями. Чи відрізняються відчуття від теплого та холодного рушничків? 

Чому? 

  
Спостереження (впродовж дня)  за вітром. Скажи який: пронизливий, різкий, 

холодний? 

Робота з батьками  

Інформація для батьків «19 січня – Свято Водохреща» 

https://1drv.ms/p/s!ApoFL8cywETXgSO9QrySjvp3sCyc 

20.01.2023 

(п′ятниця) 

Ранкова гімнастика «Мандрую по Землі» https://youtu.be/7LxJ5lo9cng 

Тема дня  «Помічники на кухні». Сюжетно-рольова гра 

1. Розгляньте зображення. Розкажіть дітям, що скатертина-самобранка – це 

великий  багатий стіл, швидке сервірування, смаколики. Стіл з такою їжею можна 

назвати «щедрий стіл». 

 
2. Міркування «Якби в мене була скатертина-самобранка…» 

Помрійте разом, чи можна назвати скатертину-самобранку помічником на кухні? 

Що б ти хотів з′їсти із запропонованих страв на малюнку? (рибку) Що залишиться 

після того, як з′їси рибку? (кістки). А що буде з глечиком, коли з нього вип′ють 

напій? (буде брудний). Що робити з брудним посудом?  

Зорова гімнастика «Ялинка» 

https://www.youtube.com/watch?v=yBKVnaRXx6c&list=PLp3ubJrw_pahPXHi2nbAoc

JwlQCvfBqnx&index=2 
3. Музичне заняття 

Продовжуємо слухання в ігровій формі «Велетні та гноми», муз. Д. Львова-Компанійця - 

слухаємо та рухаємось; співаємо знайому пісню "Зимонька зима"; виконуємо (плескаємо 

ритмічний малюнок)  музично-ритмічну вправу "Зимові ялиночки"; танцюємо нову 

руханку «Зимонько-зима». 

https://youtu.be/wowg8ypu-Bc 

Спостереження за птахами (впродовж дня). Запропонувати дітям насипати корм 

у годівничку і спостерігати, як вони їдять 

Робота з батьками  

Обговорення результатів спільної роботи за тиждень 

 

Тиждень ІV    

23.01.2023 – 27.01.2023 

Тема: «Кухар на кухні» 

Цілі та завдання: поглибити уявлення дітей про професію кухаря, збагачувати уявлення про 

способи приготування найпростіших страв, підтримувати бажання брати участь у процесі 

приготування; залучати дітей до обговорення правил поводження за столом; придумати 

оздоблення для виробів з пластиліну; вправляти дітей в умінні пояснювати послідовність дій при 

приготуванні елементарних страв і напоїв. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=EVmANlXz0bk
https://1drv.ms/p/s!ApoFL8cywETXgSO9QrySjvp3sCyc
https://youtu.be/7LxJ5lo9cng
https://www.youtube.com/watch?v=yBKVnaRXx6c&list=PLp3ubJrw_pahPXHi2nbAocJwlQCvfBqnx&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=yBKVnaRXx6c&list=PLp3ubJrw_pahPXHi2nbAocJwlQCvfBqnx&index=2
https://youtu.be/wowg8ypu-Bc


      Дата Види діяльності 

23.01.2023 

(понеділок) 

Ранкова гімнастика «Мандрую по Землі» https://youtu.be/7LxJ5lo9cng 

Тема дня «Шеф-кухар» Мовленнєва діяльність. 

1.Пропонуємо відгадати загадку 

    

2.   

Руханка «Черепаха – аха» https://youtu.be/UNC1sX5vVX8 

   
Щоб так накрити гарний стіл, потрібні помічники. А помічниками можуть бути 

навіть діти. 

   
3.Гра «Корисна-шкідлива їжа» 

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

4.Пропонуємо перевірити знання смаку, аромату та вигляду деяких страв. 

  
Пальчикова гімнастика «Зимова» https://youtu.be/tY5bg2CsrJs 

5.Творча страва «Готуємо фруктовий салат» 

https://www.youtube.com/watch?v=tpBs5wNYAXY 

Пропонуємо зробити фруктовий салат разом з дітьми. Фотозвіт надсилайте. 

Спостереження  (впродовж дня)  

Дати дітям поняття про те, що наша країна велика. В ній багато міст, сіл, річок. 

Допомогти дітям зрозуміти термін «рідна природа». 

6.Рекомендуємо переглянути відео «Що є на кухні?» (друга половина дня) 

https://youtube.com/watch?v=lF_L4eEU-ZI&feature=share 

Робота з батьками   

Порада від психолога для батьків «Як думати позитивно» 

http://dnz28.zp.ua/wp-content/uploads/2022/12/Porada-YAk-dumaty-pozytyvno..pdf 

 24.01.2023 

(вівторок) 

Ранкова гімнастика «Мандрую по Землі» https://youtu.be/7LxJ5lo9cng 

Тема дня «Краса страв та столу». Художньо- естетична діяльність. 

https://youtu.be/7LxJ5lo9cng
https://youtu.be/UNC1sX5vVX8
https://youtube.com/watch?v=ZUSBHfYquBg&feature=share
https://youtu.be/tY5bg2CsrJs
https://www.youtube.com/watch?v=tpBs5wNYAXY
https://youtube.com/watch?v=lF_L4eEU-ZI&feature=share
http://dnz28.zp.ua/wp-content/uploads/2022/12/Porada-YAk-dumaty-pozytyvno..pdf
https://youtu.be/7LxJ5lo9cng


1.Марсель Марльєр, ілюстрація до книги Жильбеар Делае «День народження 

Мартіни» 

 
Дихальна гімнастика  

 
2.Для того, щоб створювати страви, кухар повинен знати різні смаки 

    
3.Дидактична гра «Що зайве» 

https://youtube.com/watch?v=Kha4CrfvN6U&si=EnSIkaIECMiOmarE 

4.Пропонуємо переглянути відео «Святковий тортик» (комбінована аплікація з 

https://drive.google.com/file/d/133NcDtHR8UrKPTFW2nnJKW9gPEz2Kikh/view?usp

=share_link 

Зорова гімнастика 

кольорового паперу) 

 
5.Запропонуйте дітям ознайомитись з правилами столового етикету 

  
6.Музичне заняття  

Слухання: знайомство з новою п'єсою «Полька» М.Глінка; виконуємо знайому пісню 

«Зимонька зима»; танцюємо разом -руханка «Зимонько-зима»; граємо  в музичну  гру 

«Зима». 

https://youtu.be/JAxQb274lfI 

Спостереження за чйником з киплячою водою (впродовж дня) Закріпити 

властивості води. Чому ми бачимо пар, коли кипить чайник? 

Робота з батьками  

Пам′ятка «Правила етикету за столом» 

https://1drv.ms/w/s!ApoFL8cywETXgSXK_BhKYyha1hNJ 

25.01.2023 

(середа) 

Ранкова гімнастика «Мандрую по Землі» https://youtu.be/7LxJ5lo9cng 

Тема дня «Город на кухні». Ігрова діяльність.  

1.Перегляньте відео «Проростання насіння» 

https://youtu.be/DxRAV8SeavY 

https://youtube.com/watch?v=Kha4CrfvN6U&si=EnSIkaIECMiOmarE
https://drive.google.com/file/d/133NcDtHR8UrKPTFW2nnJKW9gPEz2Kikh/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/133NcDtHR8UrKPTFW2nnJKW9gPEz2Kikh/view?usp=share_link
https://youtu.be/JAxQb274lfI
https://1drv.ms/w/s!ApoFL8cywETXgSXK_BhKYyha1hNJ
https://youtu.be/7LxJ5lo9cng
https://youtu.be/DxRAV8SeavY


2.  

   

4.Дидактична гра «Порахуй насіння у гарбузика» 

https://youtube.com/watch?v=Ubf9zWL7kA8&feature=share 

Руханка (повторити рухи за схемою) 

 
5.Проведіть дослід разом з дитиною 

 
6.Дидактична гра 

 
Зорова гімнастика  

 
Спостереження (впродовж дня) Продовжувати ознайомлювати дітей із циклом 

розвитку рослин. Розказати дітям, що сонячне тепло і вода необхідні рослині для 

росту. 

Робота з батьками  

Консультація «10 порад, щоб заохотити дитину до здорового харчування» 

https://1drv.ms/w/s!ApoFL8cywETXgSc3441B-x9T_YfP 

26.01.2023 

(четвер) 

Ранкова гімнастика «Мандрую по Землі» https://youtu.be/7LxJ5lo9cng 

Тема дня «Святковий обід». Здоров’язберігальна, рухова діяльність 

1.Розгляньте зображення і дайте відповіді на питання 

 
Гімнастика для очей  

https://youtube.com/watch?v=Ubf9zWL7kA8&feature=share
https://1drv.ms/w/s!ApoFL8cywETXgSc3441B-x9T_YfP
https://youtu.be/7LxJ5lo9cng


 
2.Казка «Лисичка та журавель» 

https://youtube.com/watch?v=f21gi0cXoKU&feature=share 

 
Руханка «Черепаха – аха» https://youtu.be/UNC1sX5vVX8 

3.Рекомендуємо подивитися пізнавальне відео «Правила поведінки за столом» 

https://youtube.com/watch?v=zzyt-94R0_w&feature=share 

4.Конструювання на площині. 

Пропонуємо виготовити серветку з допомогою батьків, користуючись зразком. 

    
5.Ігрове проектування «Правильне сервірування столу до обіду» 

https://www.youtube.com/watch?v=aoedfFSB0Q8 

Спостереження(впродовж дня)  Продовжувати спостереження: узимку дмуть 

холодні вітри; вони бувають сильні, піднімають сніг із землі та переносять його в 

інші місця. 

Робота з батьками  

Рекомендації від фізкерівника щодо фізкультурно-оздоровчої роботи та 

формування здорового способу життя 

http://dnz28.zp.ua/wp-content/uploads/2022/11/Rekomendatsiyi-shhodo-fizkulturno.pdf 

27.01.2023 

(п′ятниця) 

Ранкова гімнастика «Мандрую по Землі» https://youtu.be/7LxJ5lo9cng 

Тема дня  «Святковий обід». Сюжетно-рольова гра 

1.Відео «Готуємо смачні страви на іграшковій дитячій кухні» 

https://youtube.com/watch?v=4mQ3xG_kX2M&feature=share 

Гімнастика для очей  

 
2.Мультфільм «Пікнік» 

https://www.youtube.com/watch?v=FgW5SM5O4t4 

3.Запропонуйте дитині придумати святкове меню на день народження  за зразком  

 
4.Пропонуємо переглянути відео «Як швидко і гарно скласти серветки на стіл» 

https://youtu.be/bH5AhYDmTjY  

Оберіть спосіб, який сподобався вам найбільше, складіть серветку і надішліть 

https://youtube.com/watch?v=f21gi0cXoKU&feature=share
https://youtu.be/UNC1sX5vVX8
https://youtube.com/watch?v=zzyt-94R0_w&feature=share
https://www.youtube.com/watch?v=aoedfFSB0Q8
http://dnz28.zp.ua/wp-content/uploads/2022/11/Rekomendatsiyi-shhodo-fizkulturno.pdf
https://youtu.be/7LxJ5lo9cng
https://youtube.com/watch?v=4mQ3xG_kX2M&feature=share
https://www.youtube.com/watch?v=FgW5SM5O4t4
https://youtu.be/bH5AhYDmTjY


фотозвіт. (друга половина дня) 
5.Музична діяльність  

Продовжуємо слухати та запам'ятовувати п'єсу. «Полька» М.Глінка; знайомство з новою 

піснею «Сніжна пісенька», підспівування; знайомство з українськими музичними 

інструментами - музично-дидактична гра  «Як козаки музичні інструменти шукали» 1ч. 

https://youtu.be/BE_REnu1Xn8 

Спостереження (впродовж дня) Допоможіть дтям зрозуміти, що явища природи – 

заметіль, завірюха, хуртовина, віхола – відрізняються силою вітру. 

Робота з батьками  

Консультація для батьків «Харчування дітей вдома» 

https://1drv.ms/w/s!ApoFL8cywETXgSH2IzXUegYJIBlw 

 

 

https://youtu.be/BE_REnu1Xn8
https://1drv.ms/w/s!ApoFL8cywETXgSH2IzXUegYJIBlw

