
Січень 

Період Тема тижня 

02.01 – 06.01.23 «Різдво» 

09.01 – 13.01.23 «Україна: моє – твоє – наше» 

16.01 – 20.01.23 «Все повертається тобі» 

23.01 – 27.01.23 «Все повертається тобі» 

 

 

І тиждень    

02.01 – 06.01.23 

Тема: «Різдво» 

Цілі і завдання: поглибити знання дітей про народні традиції: Святвечір та Різдво,  

українську обрядову пісню: колядки; виховувати інтерес до народного фольклору;  

розвивати емоційно-естетичне сприймання художніх творів; закріпити знання дітей про 

різні види зимових розваг; розвивати спостережливість; виховувати естетичний смак. 

 

Дата Зміст роботи 

 Види діяльності з дітьми: 

щодня Ранкова гімнастика «Я – фея» 

https://youtu.be/GKiFsE2Hr2A 

РУХАНКА для дітей з тваринами 

https://youtu.be/hx6_QLh9fJQ 

Зорова гімнастика 

 

 

 

 

 

Пальчикова гімнастика 

 

 

 

 

 

02.01.23 

 

Спостереження за ялинками. Зібрати обтрушені шишки. Порівняти 

ялинкову шишку і шишку з сосни.  

Запитання до дитини: З яких дерев ці шишки? Якого вони кольору? Які 

шишки у ялини? (великі, видовженні). А у сосни? (маленькі, схожі на 

клубочки). Показати в шишках насіння. Хто його полюбляє? Що 

відбудеться, якщо це насіння потрапить у вологу землю? 

Летять, летять сніжинки 

https://www.youtube.com/watch?v=ei8XeG8ZNgY 

Малювання «Сніжинки» 

 

 

 

https://youtu.be/aFA1C3o434M  

https://youtu.be/GKiFsE2Hr2A
https://youtu.be/hx6_QLh9fJQ
https://www.youtube.com/watch?v=ei8XeG8ZNgY
https://youtu.be/aFA1C3o434M


«Де були не скажемо, а що робили покажемо» 

Дорослий показує будь яку дію, без слів. Дитина вгадую. Потім 

міняються місцями. 

03.01.23 Ліплення «Гостинці для білих ведмедиків» 

https://youtu.be/0freBvwP6kc  

Побудувати літак з будь яких предметів (коробок, подушок, стільців 

тощо) 

«Політ в Антарктиду до білих ведмедів» Ролі: пілот, пасажири. 

Гра в сніжки 

П. Воронько 

На галяві край доріжки 

Полетіли влучні сніжки, 

І почався білий бій, 

Закрутився у сувій. 

Закрутився, покотився, 

Під горою зупинився. 

Зверху сніг, 

І знизу сніг, 

І ніхто упізнати не міг, 

Де чиї стирчали ніжки. 

Ой, весела гра у сніжки! 

«Руки вгору, руки вниз» 

https://youtu.be/2ukotW34arU 

04.01.23 Бесіда  «Безпечні місця для ігор» 

Повторити з дитиною правила безпеки під час ігор на вулиці у зимовий 

період.  

1.Не можна кататися на льоду водоймищ. 

2.Не бігати, якщо на вулиці ожеледиця.  

3.Кататися на ковзанах у спеціальних місцях з дотриманням безпеки. 

4.Не залізати на драбини дитячих майданчиків, якщо вони слизькі 

Слухання  аудіозапису щедрівок 

https://youtu.be/n4lOlBT3cdY  

Аплікація «Ведмедик» 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/1KCRIP_h2WM 

«Летять, летять сніжинки» 

https://www.youtube.com/watch?v=ei8XeG8ZNgY 

05.01.23 «Властивості льоду» 

1.Заморозити у формочку льод (можно додати колір) 

2.Дістати з морозилки. Потримати у руках. Запитання «Який шматок 

льоду на дотик? (холодний, твердий, слизький, вологий) 

3.Покласти на тарілочку, перевірити через деякий час. Що змінилося? 

4. (Коли зовсім розтане) Запитання: Що змінилося? Чому льод 

розтанув? На що перетворився льод? (льод твердий стан води) 

https://youtu.be/0freBvwP6kc
https://youtu.be/2ukotW34arU
https://youtu.be/n4lOlBT3cdY
https://youtu.be/1KCRIP_h2WM
https://www.youtube.com/watch?v=ei8XeG8ZNgY


Розкажіть дитині «Що таке колядки?» 

У різдвяні дні люди прагнуть поділитися з усіма радісною звісткою: 

Христос прийшов на землю, щоб допомогти нам здолати зло, навчити 

жити у мирі й злагоді. Саме про це йдеться у колядках. 

Для колядування збирається гурт молоді. Виготовляють велику зірку 

на палиці з блискучої сріблястої чи золотистої фольги — у пам'ять 

про Віфлеємську зорю, що сяяла над вертепом. Несуть її до сусідів 

і родичів, співаючи колядки. Віншують господарів, бажаючи 

їм здоров'я, щастя, Божого благословення. 

Прихід колядників до оселі здавна вважався добрим знаком. Тому 

господарі радо пригощають гостей смаколиками. Колядники дякують, 

але самі ніколи не випрошують дарунки. Адже їхня мета — порадувати 

господарів, а не щось від них отримати. 

Колядка 

Я маленький хлопчик, 

Сів собі на стовпчик, 

В сопілочку граю, 

Діток забавляю. 

А ви, люди, чуйте, 

Колядку готуйте, 

Яблучка, горішки, — 

Це мої потішки. 

Нетрадиційне малювання «Дерева у снігу» 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/--fvdNZHKIY  

"Руки вгору, руки вниз" 

https://youtu.be/2ukotW34arU  

06.01.23 «Різдвяна ніч» 

Розкажіть дитині: Будь-яке свято приємно зустрічати разом з рідними. 

Та зібратися всією родиною на Святвечір перед Різдвяною ніччю 

для християн особливо важливо. Цього дня всі прагнуть дістатися 

додому до появи на небі першої зірочки. Вважається, що саме з першою 

зіркою й настає Святий вечір. 

Усі поводяться спокійно, розмовляють неголосно, не сваряться. 

На стіл ставлять 12 пісних страв, серед яких обов'язковими є узвар 

і кутя як символ життя. Добре, якщо протягом вечора в домі стиха 

звучить різдвяна музика. 

Запитання до дитини: Як би ти хотів зустріти свято? Які страви будемо 

готувати на святвечір? 

Мультик про казкове Різдво  

https://youtu.be/ozs8MJ63xnA  

 Різдво Христове — свято в домі 

Різдво Христове — свято в домі, 

Чудові страви на столі, 

Зібрались друзі і знайомі 

В сімейному колі у теплі. 

https://youtu.be/--fvdNZHKIY
https://youtu.be/2ukotW34arU
https://youtu.be/ozs8MJ63xnA


Ялиночка, красуня пишна, 

Гойдає на своїх гілках 

Казкові іграшки розкішні: 

Там півник, рибка, заєць, птах. 

Неначе дощик, нитки в’ються, 

У світлі виграють сріблом… 

А в кульках весело сміються 

Усі, хто з нами за столом. 

Хай хмара віє снігом рясно, 

Зима в гілках плете шитво… 

Нам в домі затишно й прекрасно, — 

Ми всі святкуємо Різдво! 

 На допомогу батькам: 

Щодня за 

запитом 

Індивідуальні консультації, поради, рекомендації, спілкування 

02.01.23 Консультація «Правила безпечної поведінки взимку для дітей» 

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

 

03.01.23 Пам’ятка  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

04.01.23  Порада: «Обережно: грип!» 

05.01.23 Консультація «Вчить і виховує казка»      

06.01.23 Привітання батьків вихованців з Різдвом 

 

ІІ тиждень    

09.01 – 13.01.23 

Тема: «Україна: моє – твоє – наше» 

Цілі і завдання: сформувати стійкі уявлення на прикладі регіонів України; вчити 

знаходити свій регіон, місце проживання, позначати на карті місця мандрівок; 

вправляти дітей у розміркуванні, аргументованому доведені своєї думки; збагачувати 

досвід комунікації за змістом художніх творів про Україну; удосконалювати знання 

дітей про свій рідний край, Україну 

Дата Зміст роботи 

 Види діяльності з дітьми: 

щодня Ранкова гімнастика «Я – фея» 

https://youtu.be/GKiFsE2Hr2A 

"Морозець 

https://www.youtube.com/watch?v=Y_6sOf3IGxw 

Зорова гімнастика. Вправа «Велики очі»  

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

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

https://www.youtube.com/watch?v=jBphn5MhRkM
https://youtu.be/GKiFsE2Hr2A
https://www.youtube.com/watch?v=Y_6sOf3IGxw


кровообіг, сприяє розслабленню м’язів очей. 

 Пальчикова гімнастика 

 

 

 

 

 

 

09.01.23 Карта України. Розгляд. 

Розглянути разом з дитиною карту. Запитання до дитини: Як називається 

наше місто? (Знайти м.Запоріжжя на карті) 

Як називається столиця України? (Знайти м.Київ) 

Які міста України пам’ятаєш? Знайти на карті ці міста. 

Запитання до дитини: Які традиційні напої українського народу знаєш? 

(узвар, компот, сік) Чи знаєш, як їх приготувати? 

Поясніть дитині, як готується компот – відвар з фруктів, узвар – із 

сухофруктів, сік – витискається із свіжих фруктів. 

Запропонувати дитині разом з вами приготувати компот, узвар або сік на 

вибір 

Завдання 11 (стр.53, книга дошкільника) 

Аплікація «Місто» 

https://youtu.be/pbvIpUBg31k  

10.01.23 Експериментування «Порожня та наповнена склянка» 

(Заздалегідь наповніть склянку гошинами, камінчиками та квасолею). 

Попросити дитину дістати зі склянки спочатку горошини, потім 

квасолини, потім камінці. Запитання до дитини: Чи можна у склянку 

помістити рідину? А предмет? Чи можемо ми спорожнити склянку? А чи 

можна так зробити з людиною? Чого в людини не можна забрати? Що 

людина може назвати «моє? 

Підготувати кола різного розміру. Попросіть дитину поміркувати, яким 

колом можна позначити себе, свою родину, Україну, своє місто, Європу. 

Чому так вважаєш? 

Завдання 12 (стр.54, книга вихователя) 

Рухлива гра, вправа «Зробить той, хто ...» 

https://www.youtube.com/watch?v=qiMN7A5ibp8 

11.01.23 Гра «Перекличка» 

Плескати в долоні, називати своє ім’я по складах (Ма-ри-на). 

Запропонувати дитині таким чином назвати своє ім’я, потім тих, хто є 

поруч 

Мовленнєва гра «Крамниця» 

Запропонувати дитині уявити, що ви в крамниці. Щоб купити товар, 

треба його детально описати. Дорослий описує товар, дитина вгадує. 

Потім дорослий міняється місцями з дитиною. 

Завдання 14 (стр.55, книга дошкільника) 

Поробка з елементами ліплення «Дзвіночок» 

https://youtu.be/4f4IRQtQukg  

12.01.23 Бесіда «Чому ми подорожуємо?» 

Запитання до дитини: Навіщо люди мандрують країною та світом? Що 

можна побачити у подорожі? Де можна більш побачити, у подорожі чи 

по телевізору? Де хотів би побувати? 

https://youtu.be/pbvIpUBg31k
https://www.youtube.com/watch?v=qiMN7A5ibp8
https://youtu.be/4f4IRQtQukg


Презентація «Київ» 

Запитання до дитини: Кому поставили  пам’ятник, де людина на коні? 

Які собори запам’ятав? Який сподобався більш, чому? 

Вивчення вірша «Запоріжжя» 
Величне місто, де пороги 
Могутнього батька-Дніпра. 
Козацький стан видно з дороги. 
Це рідна ненечка-земля! 
Красиве, миле Запоріжжя. 
Ось металург і сталевар. 
Острівець Хортиця безмежний. 
Працює в полі хлібодар. 
Проспект, музеї, гай дубовий. 
Козаків слава і пісні. 
Високе небо мармурове. 
Так любо жити тут мені! 

Завдання 15 (стр.55, книга дошкільника) 

13.01.23 Вивчити щедрівки 

Щедрик-ведрик, 

Дайте вареник, 

Грудочку масла, 

Кільце ковбаски. 

Г. Демчен  

Дайте книш, 

Бо пущу в хату миш. 

Дайте ковбасу, 

Бо хату розтрясу. 

Дайте ще книшку, 

З’їм у затишку. 

Дидактична гра «Чим багата хата?» 

«Падає сніжок», Наталія Май 

https://youtu.be/PfL8hRxVwgc  

На допомогу батькам: 

Щодня 

за 

запитом 

Індивідуальні консультації, поради, рекомендації, спілкування 

09.01.23 «9 порад які подбають про вашу безпеку» 

https://ns-plus.com.ua/2018/08/10/9-video-dlya-ditej-pro-bezpeku/ 
10.01.23 Залучити батьків до оформлення городу на підвіконні. Висадити насіння, 

цибулю 

11.01.23 «Профілактика обморожень, переохолодження та нещасних випадків при 

зниженні температури повітря». 

12. 01.23 «Як подружити дитину з книгами» 

https://vseosvita.ua/library/yak-podruzhyty-dytynu-z-knyhamy-620641.html  

13.01.23 Розвиваючі мультики для дітей українською - Пригоди Трайка 

https://youtu.be/_5YsPwGjL7I  

 

 

ІІІ тиждень 

16.01 – 20.01.23 

Тема: «Все повертається тобі» 

https://youtu.be/PfL8hRxVwgc
https://ns-plus.com.ua/2018/08/10/9-video-dlya-ditej-pro-bezpeku/
https://vseosvita.ua/library/yak-podruzhyty-dytynu-z-knyhamy-620641.html
https://youtu.be/_5YsPwGjL7I


Цілі і завдання: допомогти дитині усвідомити, що в кожної людини можуть бути свої 

інтереси, бажання, потреби;вправляти у формуванні і висловленні своїх намірів, 

сприйманні пропозиції; уточнити поняття «слабкий – сильний» стосовно людини, 

почуттів, явищ природи; активізувати сенсорну систему (нюх, слух, дотик, зір); 

навчити дітей розрізняти корисні та шкідливі звички; вправляти у вживанні різних 

формул звернення про допомогу; збагатити уявлення про дітей про способи 

виготовлення саморобних подарунків.  

 

Дата Зміст роботи 

 Види діяльності з дітьми: 

щодня Ранкова зарядка «Скік та скок» 

https://youtu.be/kNWwid8OAVM 

 

Фізкультхвилинка  
 
 
 
 

 
 

Зорова гімнастика  
 

 

 

 

 

 

Пальчикова гра  

 

 

 

 

 

 

16.01.23 Вправа «Люстерко» 

Запропонуйте дитині встати перед дзеркалом та показати різні емоції, 

які називає дорослий.  

Аудіоказка "Мішок яблук". В.Сутєєв 

https://youtu.be/LqaNbvxMiZQ  

Питання до дитини: Хто головний герой казки? Чому головного героя 

можна вважати доброзичливим? Дії кого з героїв також можна назвати 

добрими? Чому? Чи можна сказати, що герої казки діяли разом, коли 

принесли їжу голодним зайченятам? 

Вправа «Намалюй доброзичливе сонечко» 

Запропонувати дитині намалювати сонечко, щоб воно було 

доброзичливе 

Розгляд картини О.Збруцька «Катання» 

(стр.59, книга дошкільника) 

Питання до дитини: Що відбувається на картині? Що можна сказати 

про цих людей? Що можна сказати про місце де це відбувається? Які 

почуття викликає картина?Що саме художниця намалювала у центрі 

картини? 

https://youtu.be/kNWwid8OAVM
https://youtu.be/LqaNbvxMiZQ


Аплікація «Рукавички» 

https://youtu.be/pPJfcHANZc0  

17.01.23 Дидактична гра «Сильний» 

Дорослий кидає м’яч дитині, вона ловить та називає слова, що або хто 

буває сильним 

Вправа «Будуємо сходи» 

Дорослий малює сходи, дитина малює цифри від одного до 10 вгору, 

потім вниз у зворотному напрямку. 

Дихальна вправа «Який вітер сильніший» 

Дитина-«вітер» дмухає на дорослого-«дерево» з різною силою вітру, 

дорослий за допомогою пластики рухів відтворює силу вітру. Потім 

міняються з дитиною ролями. 

Завдання № 3 (стр.60, книга дошкільника) 

Пластилінографія «Веселка» 

https://youtu.be/op_z2WSgYBA  

18.01.23 Бесіда «Подарунок для самого себе» 

Запитання до дитини: Які подарунки людина може зробити своїм 

рукам? Ногам? Серцю? 

Подарунок для себе – піклування про власне здоров’я 

Вправа «Фітнес-тренер» 

Дитина проводить руханку для дорослого, потім міряє пульс, надає 

дорослому рекомендації щодо фізичних загрузок. 

Завдання № 4 (стр.60, книга дошкільника) 

Дослід.  

Запропонувати дитині перевірити, скільки вона зможе протриматися 

без рухів – просто стоячи або сидячи. Дорослий замірює час за 

допомогою секундоміру. 

Руханка-танок "Гра в сніжки" 

https://youtu.be/tQQhkq4_g4c  

19.01.23 Бесіда «Допомога» 

Запитання до дитини: Чому друзі допомагають один одному? Чи 

допомагати, якщо потребує допомоги незнайома людина? Як дізнатися, 

що людина потребує допомоги? У яких випадках не треба чекати, поки 

людина попросить про допомогу? 

Слухання оповідання А.Коцюбинського «Артист» 

https://youtu.be/Z8suIyFh-mc  

Запитання до дитини: Хто головний герой оповідання? Кого бабуся 

кликала на допомогу ліпити вареники? Чим займався в цей час 

хлопчик? Чому він не прийшов допомагати? Чи було йому соромно, що 

не допоміг бабусі? 

Завдання № 6 (стр.61, книга дошкільника) 

Дидактична гра «Сортуємо сміття» 

(допоможи нашій планеті) 

https://learningapps.org/display?v=pjwufno2k22  

20.01.23 Бесіда Подарунки для природи та від природи» 

Запитання до дитини: Що нам може подарувати природа? Що ми 

можемо подарувати природі? Як приймати подарунки від природи? Яку 

послугу можна подарувати природі? 

Розгляд картини К.Дудніік «Подарунок для мами» 

Запитання до дитини: Що тут відбувається?  Що можна сказати про 

https://youtu.be/pPJfcHANZc0
https://youtu.be/op_z2WSgYBA
https://youtu.be/tQQhkq4_g4c
https://youtu.be/Z8suIyFh-mc
https://learningapps.org/display?v=pjwufno2k22


персонажів картини? Де це відбувається? Які почуття переповнюють?  

Як про це дізналися? Щоб ти хотів подарувати другу? 

Листівка у вигляді тваринок 

https://youtu.be/k5pcj_lMz-g  

Слухання та співання, пісня «Сніжні кульки»  

https://youtu.be/pJVqjj1lk74  

Дидактична гра «Знайди подарунок» 

https://learningapps.org/display?v=px6ekjt9n23  

На допомогу батькам: 

Щодня за 

запитом 

Індивідуальні консультації, поради, рекомендації, спілкування 

16.01.23 Консультація (запропонувати до виконання діток з 

батьками)«Горіховий масаж» 

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

17.01.23 Порада «Як думати позитивно» 

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

pozytyvno..pdf  

18.01.23 «Мій друг Наплічник. Як боротися зі страхом дітям-біженцям під час 

війни» 

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

19.01.23 Поради батькам щодо розвитку пізнавальної активності дитини 

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

piznavalnoyi-aktyvnosti..pdf  

20.01.23 Рекомендації «Підвищення ефективності спілкування з дитиною» 

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

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

 

 

 

ІV тиждень 

23.01 – 27.01.23 

Тема: «Все повертається тобі» 

Цілі і завдання: допомогти дітям усвідомити важливість доброзичливого ставлення 

для дружніх стосунків, що даєш, то й отримуєш; познайомити з природою відлуння як 

фізичного явища відповіді, реакції на звук, сигнал; вправляти дітей у розміркуванні, 

аргументованому доведенні доведені своєї думки; усвідомлення смислових відтінків 

слів «турбота», «підтримка», «піклування»; заохочувати дітей опановувати нові 

способи художньо-творчої діяльності; збагачувати уявлення дітей про різні способи 

добродіяння. 

 

Дата Зміст роботи 

 Види діяльності з дітьми: 

щодня Ранкова гімнастика «Скік та скок» 

https://youtu.be/kNWwid8OAVM 

Фізкультхвилинка 
 
 
 
 
 
 

https://youtu.be/k5pcj_lMz-g
https://youtu.be/pJVqjj1lk74
https://learningapps.org/display?v=px6ekjt9n23
https://www.youtube.com/watch?v=FcQlu_3wF2E
http://dnz28.zp.ua/wp-content/uploads/2022/12/Porada-YAk-dumaty-pozytyvno..pdf
http://dnz28.zp.ua/wp-content/uploads/2022/12/Porada-YAk-dumaty-pozytyvno..pdf
https://www.youtube.com/watch?v=PjzkxaDywuI
http://dnz28.zp.ua/wp-content/uploads/2022/12/Porady.-Rozvytok-piznavalnoyi-aktyvnosti..pdf
http://dnz28.zp.ua/wp-content/uploads/2022/12/Porady.-Rozvytok-piznavalnoyi-aktyvnosti..pdf
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/kNWwid8OAVM


Зорова гімнастика  

 

 

 

 

 

Пальчикова гра  

 

 

 

 

 

 

23.01.23 Дослід.  

Запропонувати дитині занурити пальчиком у холодну, а потім теплу 

воду. Запитання до дитини: Що ти відчуваєш? У якій воді хочеться 

тримати руки довше? Що буде, якщо довго знаходиться у холодній або 

крижаній воді? 

Так і в стосунках: приємні, теплі стосунки зігрівають, а холодні  - 

відштовхують. 

Перегляд мультфільму Смiшарики  «Маленьке-велике Море»  

https://youtu.be/rGa68IytUko  

Запитання до дитини: Чому так називається мультфільм? Про що б ти 

попередив друзів, які придумали вивезти сміття у море?  

Ліплення «Тарілка з рибами» (оздоблення тарілки декоративними 

візерунками з пластиліну) (вкладка 4, І частина, альбом) 

24.01.23 Вправа «Що допомагає піклуватися про інших» 

Підготувати предмети – чайник, окуляри, плед, рукавички, подушка. 

Попросить дитину розглянути та назвати предмети. Запитання до 

дитини:Яким чином ці речі можуть бути пов’язані з турботою і 

піклуванням? Як запропонувати ними скористатися? 

Поясніть дитині значення слів «турбота» - приділення уваги, чуйність та 

допомога; «піклування» –  особистісні права та інтереси осіб про яких 

піклуються; «підтримка» - коротке або невелике надання тієї чи іншої 

допомоги людині у важкій для нього ситуації. 

Слухання аудіо казки «12 місяців» 

https://youtu.be/hh1oqduDadc  

Запитання до дитини: Яких персонажів казки запам’ятав? Про кого з 

персонажів казки можна сказати «турботливий», «піклується»? Хто 

найбільше потребував турботи і чому? Розкажи, хто і як підтримав 

дівчинку у скрутну хвилину.  

Дидактична гра «Знайди геометричне тіло» 

(вигляд збоку, знизу та зверху, знайти пару) 

https://learningapps.org/display?v=pbodkqann23  

25.01.23 Вправа «Упізнай зимові силуети» 

(стр.50, альбом І частина) 

Дидактична гра «Плескаємо у долоні» 

Мета: розвиток фонематичного сприйняття. 

Дитина має плеснути в долоні стільки разів, скільки предметів 

знаходиться на столі; Дорослий повільно ритмічно плескає в долоні – 

дитина повинна відтворити кількість оплесків. 

Примітка: спочатку кількість предметів та оплесків має не перевищувати 

https://youtu.be/rGa68IytUko
https://youtu.be/hh1oqduDadc
https://learningapps.org/display?v=pbodkqann23


3. З часом кількість і темп оплесків збільшується. 

Вправа на почуття ритму, розвиток уваги 

https://drive.google.com/file/d/1mukQDcbfL5b2D7gdxNBk3-

MD_tGwIzoQ/view?usp=sharing  

Дидактична гра «Зібрати 5 предметів на виставу» 

(стр.65, книга дошкільника)  

26.01.23 Відео «Хто такі волонтери?» 

https://youtu.be/vPx2vQVCx2E  

Запитання до дитини: Кому допомагали волонтери? Як ти можеш комусь 

допомогти? Хотів би ти бути волонтером, чому? 

«Древо допомоги» 

Створіть разом з дитиною дерево з будь яких матеріалів (картону, 

намалюйте, аплікативно) та на стікерах намалюйте види допомоги, які 

дитина може виконати самостійно або за вашою допомогою. Кожного 

разу наклеювати стікер з позначеною виконаною справою. 

Конструювання+аплікація «Будка для песика» (з коробки), творче 

завдання 

 

 

 

 

 

 

 

 

27.01.23 «День допомоги» 

Запропонуйте дитині допомогти літнім людям: бабусі, дідусю або 

сусідам, які потребують допомоги. Не забудьте позначити на дереві 

«Допомоги» 

Вивчити вірш «Добро» 

Добро творити на Землі 

Людині лиш дано. 

І навіть діточки малі 

Всі знають це давно. 

Краса і море доброти 

Оточує нас всіх. 

Подібним будь до сонця ти, 

Щоб зазвучав твій сміх 

Щоб ти освітлював всім шлях, 

Як сонце з висоти. 

Хай сяє усмішка в очах. 

Будь завжди добрим ти! 

Руханка «Скік та Скок» 

https://youtu.be/kNWwid8OAVM  

На допомогу батькам 

Щодня 

за 

запитом 

Індивідуальні консультації, поради, рекомендації, спілкування 

23.01.23 Консультація «Як навчити дитину висловлювати думку» 

24.01.23 Поради «6 порад, як батькам зберегти рівновагу» 

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

https://drive.google.com/file/d/1mukQDcbfL5b2D7gdxNBk3-MD_tGwIzoQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1mukQDcbfL5b2D7gdxNBk3-MD_tGwIzoQ/view?usp=sharing
https://youtu.be/vPx2vQVCx2E
https://youtu.be/kNWwid8OAVM
https://www.unicef.org/ukraine/stories/6-advices-how-to-keep-balanced


25.01.23 Консультація«Розвиток мовлення дитини старшого віку в сім`ї» 

26.01.23 Памятка «Якщо хочеться додому» 

https://www.unicef.org/ukraine/stories/when-you-want-to-go-home  

27.01.23 «День допомоги». 

Допомога літнім людям. 

 

 
 

 

 
 

 

https://www.unicef.org/ukraine/stories/when-you-want-to-go-home

