
План роботи  
на грудень 2022року 

група № 10 “ Калинонька” (6 рік життя) 
 

Розклад навчального навантаження за видами діяльності дітей старшого 

дошкільного віку 

 I тиждень II тиждень 

П
о
н
ед

іл
о
к Мовленнєва діяльність. 

Пізнавально-дослідницька діяльність. 

Художньо-естетична діяльність. 

Здоров’язберігальна , рухова діяльність. 

Музичне виховання. 

Мовленнєва діяльність. 

Пізнавально-дослідницька діяльність. 

Художньо-естетична діяльність. 

Здоров’язберігальна , рухова діяльність. 

Музичне виховання. 

В
ів
то
р
о
к 

Пізнавально-дослідницька діяльність: 

Елементарні математичні уявлення; у 

світі предметів; у світі природи. 

Художньо- естетична діяльність. 

Пізнавально-дослідницька діяльність: 

досліди та експерименти. 

Фізичний розвиток. 

Пізнавально-дослідницька діяльність: 

Елементарні математичні уявлення; у 

світі предметів; у світі природи. 

Художньо- естетична діяльність. 

Пізнавально-дослідницька діяльність: 

досліди та експерименти. 

Фізичний розвиток. 

С
е
р
е
д
а

 

Мовленнєва діяльність. 

Художньо-естетична діяльність. 

Пізнавально- дослідницька діяльність: 

елементарні математичні уявлення: у 

світі предметів; у світі природи. 

Здоров’язберігальна. Рухова діяльність. 

Музичне виховання. 

Мовленнєва діяльність. 

Художньо- естетична діяльність. 

Пізнавально- дослідницька діяльність: 

елементарні математичні уявлення: у 

світі предметів; у світі природи. 

Здоров’язберігальна. Рухова діяльність. 

Музичне виховання. 

Ч
е
тв
ер

 
 

Пізнавально-дослідницька діяльність: 

Елементарні математичні уявлення; у 

світі предметів; у світі природи. 

Художньо-естетична діяльність. 

Пізнавально-дослідницька діяльність: 

досліди та експерименти. Мовленнєва. 

Фізичний розвиток. 

Особистісний розвиток: 

Соціально-ігрове проектування за 

спільним задумом дітей. 

 

Фізичний розвиток. 

П
’я
тн
и
ц
я 

Художньо- естетична діяльність 

Мовленнєва діяльність. Пізнавально-

дослідницька діяльність: елементарні 

математичні уявлення; у світі предметів; 

у світі природи. Здоров’язберігальна, 

рухова діяльність: на вулиці. 

Особистісний розвиток: 

Соціально-ігрове проектування за 

спільним задумом дітей. 

 

 

Грудень  

Період Тема тижня 

05.12. – 09.12. Світ великий і малий (міста, країни, люди) 

12.12. – 16.12. Світ великий і малий (міста, країни, люди) 

19.12. – 23.12. Україна: моє – твоє - наше 

26.12. -  30.12. Зимові свята 
 

Тиждень 1. Тема «Світ великий і малий (міста, країни, люди)» 

Програмові  завдання: 

Допомогти дітям усвідомити багатозначність слова «світ». 



Продовжувати формувати вміння комунікувати, триматися теми розмови, ставити 

запитання та чітко відповідати на них. Вправляти дітей у самостійному знаходженні 

способів розв’язання завдання у взаємодії з однолітками. 

Дата Види діяльності 

05.12. 1. Ранкова гімнастика 

https://youtu.be/203qt361QDo 

І. . Перегляд відео «Що таке навколишній світ?» 

https://www.youtube.com/watch?v=kGsT8x5WXZU 

-  Наголосіть, що майже всі речі, матеріали, живі істоти, що навколо, мають 

свою назву. 

-  Як ти розумієш слово «світ»? 

-  Про що можна сказати «Це – світ». Пояснити свої дії та свій вибір. 

-  Обговоріть різницю понять «великий світ» і «маленький світ» (на прикладі: 

квартира – великий світ, дитяча кімната – маленький).  

-  Що обмежує малий світ? 

-  Поміркувати: чому ми говоримо, що світ безмежний 

2. Практична робота: Завдання №1 (Книга дошкільника ІІ частина ст.32, фото 

№1). 

3. Імітаційна рухова гра «Подорож світом на різних видах транспорту». 

4. Виготовлення паперового літака завдання №2 (книга дошкільника ІІ частина 

ст.34 фото). 

ІІ. Музична діяльність 

Заняття для дітей середнього та старшого дошкільного віку, присвячене Дню 

ЗСУ. 

Презентація до Дня ЗСУ 

https://youtu.be/zIzLzcumpts 

Пісня «Ми маленькі козачата», муз.М.Ведмедері  

Руханка з Патроном 

https://youtu.be/zIzLzcumpts 

ІІІ. Інформація для батьків «Мистецтво орігамі у вихованні дітей дошкільного 

віку». 

https://vseosvita.ua/library/mistectvo-origami-u-vihovanni-ditej-doskilnogo-viku-

277379.html 

Відео «Що таке всесвіт?» 

https://www.youtube.com/watch?v=jXsHpp5NvO0 

Відео-презентація «Всесвіт» для дітей старшого дошкільного віку. 

https://vseosvita.ua/library/video-prezentacia-vsesvit-dla-ditej-starsogo-doskilnogo-

viku-271099.html 

06.12. 1. Ранкова гімнастика 

https://youtu.be/203qt361QDo 

І Розгляньте картину із зображенням дітей у національних костюмах, 

знайти спільне та відмінне в зовнішності, одязі.  

https://vstart.com.ua/pedagogam/t8/ 

Проблемне запитання: Чому  всі тварини, рослини, люди, елементи 

природного світу не можуть бути однаковими? (Звернути увагу дітей, що 

вміння розрізняти і порівнювати всі елементи світу допомагають 

орієнтуватися в ньому). 

2. Відео «Фіксики – компас» 

https://www.youtube.com/watch?v=eh86DtsXaPs 

Обговоріть, як компас та карта  допомагають орієнтуватися у світі (на карті, на 

місцевості). 

3. Практична робота: Завдання 4 (книга дошкільника ІІ частина ст.35, фото). 

4. Руханка «Фітнес» 

https://youtu.be/I07qmB9H8ZU 

https://youtu.be/203qt361QDo
https://www.youtube.com/watch?v=kGsT8x5WXZU
https://youtu.be/zIzLzcumpts
https://youtu.be/zIzLzcumpts
https://vseosvita.ua/library/mistectvo-origami-u-vihovanni-ditej-doskilnogo-viku-277379.html
https://vseosvita.ua/library/mistectvo-origami-u-vihovanni-ditej-doskilnogo-viku-277379.html
https://www.youtube.com/watch?v=jXsHpp5NvO0
https://vseosvita.ua/library/video-prezentacia-vsesvit-dla-ditej-starsogo-doskilnogo-viku-271099.html
https://vseosvita.ua/library/video-prezentacia-vsesvit-dla-ditej-starsogo-doskilnogo-viku-271099.html
https://youtu.be/203qt361QDo
https://vstart.com.ua/pedagogam/t8/
https://www.youtube.com/watch?v=eh86DtsXaPs
https://youtu.be/I07qmB9H8ZU


5. Практичне завдання: графічний диктант «Квітка» 

https://www.youtube.com/watch?v=9zKOsZj1jxQ 

Друга половина дня 

1. Пропонуємо скласти карту-план своєї оселі і провести маршрути від і до. 

2. Відео, мандрівка до тваринного світу Африки 

https://www.youtube.com/watch?v=iLqfOVp4srA 

3. Ігрове завдання: Що ти побачиш, якщо залізеш жирафові на шию (з сумки 

кенгуру; бамбукового дерева тощо). Дитина має. Уявити себе на шиї жирафа і 

назвати всіх африканських тварин, яких може побачити з цієї висоти 

ІІ. Інформація для батьків «Як правильно відпочивати з дитиною-

дошкільником» 

https://childdevelop.com.ua/articles/leisure/135/ 

«Як користуватися компасом: 3 підказки» 

https://www.moyo.ua/ua/news/kak_polzovatsya_kompasom_3_podskazki.html 

07.12. 1. Ранкова гімнастика 

https://youtu.be/203qt361QDo 

І. Вправи на самодослідження, щоб визначитися зі своїми можливостями та 

порадіти їм: 

Ви ж умієте ходити? 

А можете пройти із зав’язаними очима? 

Ви вмієте тримати м’яч? 

А чи зможете утримати м’яч без допомоги рук? 

Ви вмієте стояти на одній ніжці? 

Ви можете переміститися від стільця до стільця, стрибаючи лише на одній 

ніжці? 

2. Міркування про значення слів «вільний» і «обмежений». 

Питання для обговорення: 

Що або хто може обмежувати можливості людини рухатися? 

Пригадати, коли діти з різних причин могли бути тимчасово обмежені у 

свободі рухів ( травма, захворювання тощо). Якими були відчуття? 

Як ускладняється життя людини з обмеженими можливостями? 

Як  ці люди пристосовуються до життя в умовах обмеженості? 

3. Перегляд відеоролика про танцюристів з обмеженими можливостями. 

https://vstart.com.ua/pedagogam/t8/ 

3.1. Запитання: що вразило дітей? 

Чи можна назвати людей з обмеженими можливостями слабкими? 

Чому  ці артисти сильніші за звичайних людей? 

3.2. Зробити висновок про потребу цінувати своє здоров’я й удосконалювати  

своє тіло для збереження можливостей і гарного функціонування організму. 

4. Завдання 7 (книга дошкільника ІІ частина ст.39 фото). 

5. Пальчикова гімнастика 

«Працьовиті пальчики» 

https://www.youtube.com/watch?v=XB5eO5PUnVk 

7. Ліплення «Зустріч чудернацьких їжачків»  

https://www.youtube.com/watch?v=EHo6csxjaQ8 

Чекаємо на фото ваших їжачків. 

ІІ. Музична діяльність 

ДЕНЬ РОЗВАГ 

Лялькова вистава «Нові пригоди Кицика і Мицика». 

https://www.youtube.com/watch?v=EC2MaqDLZHc 

ІІІ. Інформація для батьків «Люди з інвалідністю: як правильно розповісти про 

них дитині». 

https://health.fakty.com.ua/ua/dity/lyudy-z-invalidnistyu-yak-pravylno-rozpovisty-

pro-nyh-dytyni/ 

https://www.youtube.com/watch?v=9zKOsZj1jxQ
https://www.youtube.com/watch?v=iLqfOVp4srA
https://childdevelop.com.ua/articles/leisure/135/
https://www.moyo.ua/ua/news/kak_polzovatsya_kompasom_3_podskazki.html
https://youtu.be/203qt361QDo
https://vstart.com.ua/pedagogam/t8/
https://www.youtube.com/watch?v=XB5eO5PUnVk
https://www.youtube.com/watch?v=EHo6csxjaQ8
https://www.youtube.com/watch?v=EC2MaqDLZHc
https://health.fakty.com.ua/ua/dity/lyudy-z-invalidnistyu-yak-pravylno-rozpovisty-pro-nyh-dytyni/
https://health.fakty.com.ua/ua/dity/lyudy-z-invalidnistyu-yak-pravylno-rozpovisty-pro-nyh-dytyni/


08.12. 1. Ранкова гімнастика 

https://youtu.be/203qt361QDo 

І. Вправа «Житло – мешканці». 

Дитина має назвати мешканців заданого дорослим «житла»: мурашник - …, 

дупло - … тощо. 

2.Різні види помешкань у різних країнах світу, переглянути відео. 

https://www.youtube.com/watch?v=SE2jlmIzunQ 

2.1. Запитання: що впливає на вид і форму помешкання? 

Чому одні будиночки будують на сваях, інші – з дерева, хтось зі шкур звірів, а 

хтось у землі? 

3. Назвати різні споруди, визначити переваги проживання в них. 

4. Аудіоказка «Про трьох поросят» 

https://www.youtube.com/watch?v=aA27Rfjv0mc 

4.1. Запитання: яким чином, з якого матеріалу зводили свої будиночки брати-

поросята? 

Наскільки надійними й міцними були вони? 

5. Завдання №9 (книга дошкільника ІІ частина ст.40 фото). 

6. Практичне завдання: з різноманітних вторинних матеріалів придумати і 

створити незвичайне, але зручне житло для свого персонажа. 

6.1. Розповісти про свої будиночки, пов’язати їх особливості з умовами  

проживання, природними умовами тощо. 

ІІ. Інформація для батьків «Розвиток творчих здібностей у дітей дошкільного 

віку» 

https://vseosvita.ua/library/konsultacia-dla-batkiv-rozvitok-tvorcih-zdibnostej-u-

ditej-doskilnogo-viku-275283.html 

09.12. 1. Ранкова гімнастика 

https://youtu.be/203qt361QDo 

І. Обговорення понять «краса слова», «краса праці», «гарні вчинки». 

1.1. Запропонувати дітям і батькам сказати гарні слова один одному. 

1.2. Чи приємно було чути такі слова? 

Що вам більше сподобалось: чути чи говорити гарні слова? 

1.3. Підсумок: зовнішня краса у всіх різна, а розуміння внутрішньої – майже у 

всіх народів однакове. Люди ще називають її внутрішньою красою. 

2. Завдання №11 (книга дошкільника ІІ частина ст.41 фото). 

Виготовлення свищика із пластиліну. 

3. Відео «Костюми народів світу» 

https://www.youtube.com/watch?v=Dpo1BcPhgrI 

3.1. Обговорити різне призначення одягу. 

4. Створити одяг у національному стилі, використовуючи силуети ляльок 

(дівчинка, хлопчик).  

 
ІІ Музична діяльність 

Музичне заняття №1  (6 р.ж.) 

https://youtu.be/Y5zGoHJPgxo 

ІІ. Інформація для батьків «Альбом-посібник «Дітям про одяг». 

https://vseosvita.ua/library/albom-posibnik-ditam-pro-odag-382757.html 

майстер-клас «Свищик» 

https://www.youtube.com/watch?v=rf-RQtVeyuU 

https://youtu.be/203qt361QDo
https://www.youtube.com/watch?v=SE2jlmIzunQ
https://www.youtube.com/watch?v=aA27Rfjv0mc
https://vseosvita.ua/library/konsultacia-dla-batkiv-rozvitok-tvorcih-zdibnostej-u-ditej-doskilnogo-viku-275283.html
https://vseosvita.ua/library/konsultacia-dla-batkiv-rozvitok-tvorcih-zdibnostej-u-ditej-doskilnogo-viku-275283.html
https://youtu.be/203qt361QDo
https://www.youtube.com/watch?v=Dpo1BcPhgrI
https://youtu.be/Y5zGoHJPgxo
https://vseosvita.ua/library/albom-posibnik-ditam-pro-odag-382757.html
https://www.youtube.com/watch?v=rf-RQtVeyuU


 

 

ІІ тиждень «Світ великий і малий (міста, країни, люди) 

Програмові завдання:  

Продовжувати розвивати пізнавальний інтерес, бажання брати участь у дослідах. 

Вчити висувати припущення та перевіряти їх дослідним шляхом. 

Ознайомити дітей із засобами, що допомагають встановлювати відстані. 

Спонукати дітей замислитися над тим, що є справи, які ліпше робити разом, а є такі,  

що вимагають діяти наодинці. 

 

Дата  Види діяльності 

12.12. 1. Ранкова гімнастика 

https://youtu.be/203qt361QDo 

І. Міркування: що означає «близько» і що таке «далеко». 

1.1. Відстані, про які ми говоримо близько або далеко можуть бути суттєво 

різними: далеко – це подалі, ніж те, що близько, і далеко – в іншому місті чи 

на іншому континенті. 

1.2. Покажіть дітям, як фахівці визначають  відстані на карті за допомогою 

лінійки. 

1.3. Поясніть значення слова «масштаб» (зменшення). 

2. Пізнавально-дослідницька діяльність: поміряйте відстань між предметами в 

кімнаті за допомогою умовної мірки (мотузок, лінійка, стрічка) та за 

допомогою рулетки. 

2.1. Уточнення: як впливає довжина мірки на загальне число-результат. 

3. Знайомство з картиною Д.Добровольського «На заході сонця» (фото) 

3.1.Питання: Що тут відбувається? 

Що дозволяє тобі так думати? 

Як ти думаєш, де це відбувається? 

Що художник зобразив теплими, а що - холодними кольорами? 

4. Завдання №13 (книга дошкільника ІІ частина ст.43 фото). 

ІІ. Музична діяльність 

1. Слухання - знайомство з пєсою Вівільді "Зима";  

2. Знайомство та розучування пісні "Миколай";  

3. МУМуз.-ритм. вправа вчитися плескати   відповідний ритмічний малюнок; 

знайомство з руханкою -таночком Зима. 

https://youtu.be/R41D9rVIx_A 

ІІІ. Для батьків: презентація «Пішохідний туризм» 

http://sport.ontu.edu.ua/wp-content/uploads/sites/27/2019/11/v-pohid-za-

zdorovyam.pdf 

13.12. 1. Ранкова гімнастика 

https://youtu.be/203qt361QDo 

І. Колискові різними мовами. 

Українською 

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

Французькою 

https://www.youtube.com/watch?v=I4f_pWUhTRU 

Англійською  

https://www.youtube.com/watch?v=8ru1y2hZoWc 

Німецькою  

https://www.youtube.com/watch?v=y2dfrLH1LCI&t=23s 

1.1. Про що ці пісні? 

Який настрій вони викликають? 

Що діти уявляють, коли чують ці пісні? 

2. Поміркуйте над питання про роль мови і мовлення. 

2.1. Як можуть порозумітися люди,  якщо не мають спільної мови? 

Мовою можна назвати лише слова і речення чи жести, міміку? 

https://youtu.be/203qt361QDo
https://youtu.be/R41D9rVIx_A
http://sport.ontu.edu.ua/wp-content/uploads/sites/27/2019/11/v-pohid-za-zdorovyam.pdf
http://sport.ontu.edu.ua/wp-content/uploads/sites/27/2019/11/v-pohid-za-zdorovyam.pdf
https://youtu.be/203qt361QDo
https://www.youtube.com/watch?v=eXaBhsaTbBc
https://www.youtube.com/watch?v=I4f_pWUhTRU
https://www.youtube.com/watch?v=8ru1y2hZoWc
https://www.youtube.com/watch?v=y2dfrLH1LCI&t=23s


Чи можна говорити без слів так, щоб тебе зрозуміли? 

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

3. Руханка «Патрон» 

https://youtu.be/foFUavVgKg4 

4. Завдання №14 (книга дошкільника ІІ частина ст.44 фото). 

5. Практичне завдання: вправлятися в обміні інформацією без слів, лише за 

допомогою жестів і міміки. 

6. Друкування слова «мама» 

ІІ. Інформація для батьків: «Роль мови в житті людини» 

https://vseosvita.ua/library/konsultacia-dla-batkiv-rol-movi-v-zitti-ludini-

348900.html 

«Колискові різними мовами» 

https://ocnt.com.ua/kolyskovi-narodiv-svitu-osoblyvosti-teksty-j-video/ 

14.12. 1. Ранкова гімнастика 

https://youtu.be/203qt361QDo 

І. Розгляньте карту світу. 

1.1. Покажіть контури України. 

1.2. Назвіть країни, які ви знаєте. 

1.3. Зверніть увагу на те, що кожна з країн має не лише свою особливу історію 

та традиції, а й своєрідні ігри для дітей  і дорослих. 

2. Відео «Ігри народів світу» 

https://www.youtube.com/watch?v=i3XAA0xkU3o 

2.1. Міркування: чому діти будь-якої країни світу граються? 

3. Завдання №16 (книга дошкільника ІІ частина ст.45 фото) 

4. Розповідь дитини про свою улюблену гру. 

5. Практичне завдання: навчитися грати в гру «Хрестики–нулики» (фото з 

книги дошкільника ІІ частина ст.45) 

ІІ. Музична діяльність 

1.Вчити розпізнавати твір за уривком, визначати жанр муз. твору, показувати 

пластикою відповідний твір (марш, танок чи пісню):  

2 .3. Руханка-танок - виконувати рухи за показом.  

4. Грати на музичних інструментах. 

https://youtu.be/cE-9B9ES9uY 

ІІІ. Інформація для батьків «Значення гри для розвитку дитини» 

https://p-ostrov.com.ua/?p=578 

15.12. 1. Ранкова гімнастика 

https://youtu.be/203qt361QDo 

1. Розкажіть, що є в будь-якому місті, що може бути в місті, без чого місто не буде 

містом. 

2. Практичне завдання: у вигляді карти-плану створити своє особливе місто. 

2.1. Придумати йому назву. 

3. Руханка «Патрон» 

https://youtu.be/foFUavVgKg4 

4. Презентація «Найдивовижніші будинки світу» 

https://naurok.com.ua/prezentaciya-naydivovizhnishi-budinki-svitu-33706.html 

5. Друкування слова «місто», та назви свого особливого міста. 

6. Конструювання з паперу дерев. 

Відео «Як зробити об’ємну ялинку з паперу» 

https://www.youtube.com/watch?v=eW65eOrAh5I 

ІІІ. Інформація для батьків «Запоріжжя – місто що зачаровує та дивує» 

https://etnoxata.com.ua/statti/turizm-tsikavi-mistsja/zaporizhzhja-misto-scho-

zacharovuje-ta-divuje/ 

16.12. 1. Ранкова гімнастика 

https://youtu.be/203qt361QDo 

І. Давайте з вами придумаємо історію про ваше особливе місто за таким планом: 

1.1 Назва міста та вулиць, їх кількість. 

1.2. Які споруди будуть на них розміщенні.  

https://youtu.be/foFUavVgKg4
https://vseosvita.ua/library/konsultacia-dla-batkiv-rol-movi-v-zitti-ludini-348900.html
https://vseosvita.ua/library/konsultacia-dla-batkiv-rol-movi-v-zitti-ludini-348900.html
https://ocnt.com.ua/kolyskovi-narodiv-svitu-osoblyvosti-teksty-j-video/
https://youtu.be/203qt361QDo
https://www.youtube.com/watch?v=i3XAA0xkU3o
https://youtu.be/cE-9B9ES9uY
https://p-ostrov.com.ua/?p=578
https://youtu.be/203qt361QDo
https://youtu.be/foFUavVgKg4
https://naurok.com.ua/prezentaciya-naydivovizhnishi-budinki-svitu-33706.html
https://www.youtube.com/watch?v=eW65eOrAh5I
https://etnoxata.com.ua/statti/turizm-tsikavi-mistsja/zaporizhzhja-misto-scho-zacharovuje-ta-divuje/
https://etnoxata.com.ua/statti/turizm-tsikavi-mistsja/zaporizhzhja-misto-scho-zacharovuje-ta-divuje/
https://youtu.be/203qt361QDo


1.3. Знайти місце для рослин, тварин, а також для школи. 

1.4. Важливі для міста підприємства, споруди й установи (лікарня, магазин, аптека, 

завод тощо). 

1.5. Чи буде у вашому місті парк, аеродром. 

1.6. Запропонувати дитині скласти розповідь про особливе місто за схемою. 

 
2. Руханка «Патрон» 

https://youtu.be/foFUavVgKg4 

3. Приготувати запрошення для батьків на екскурсію до міста. 

4. Придумати і зафіксувати на папері найважливіші символи міста: прапор, 

герб, головну пісню, правила проживання. 

5. Пофантазувати, ким би ви могли там працювати. 

ІІ. Інформація для батьків  

«Моє різнобарвне місто» 

https://www.youtube.com/watch?v=SynAOoPZC4s 

«Як розвинути уяву вашої дитини» 

https://childdevelop.com.ua/articles/develop/354/ 

 
 

ІІІ тиждень «Україна: моє – твоє – наше» 

 
Програмові  завдання: 

Допомогти дітям сформувати позитивний образ України через визначення власного та 

суспільного ставлення до своєї країни. 

Систематизувати знання дітей про Україну, допомогти усвідомити поняття «мала Батьківщина». 

Продовжувати формувати вміння комунікувати, триматися теми розмови, ставити запитання та 

відповідати на них по суті. 

Вчити дітей самостійно знаходити способи вирішення завдання у взаємодії з однолітками. 

 

Дата  Види діяльності 

19.12. 1. Ранкова гімнастика 

https://youtu.be/1RmNa7gfIw0 

І. Перегляньте відео «Рослинний світ України» 

https://www.youtube.com/watch?v=kMleS4LFK0U 

«Тваринний світ України» 

https://www.youtube.com/watch?v=XKGbSg36i3E 

Розкажіть дітям про багатий рослинний і тваринний світ, гарні гори та річки 

нашої держави. 

1.1. Бесіда-міркування «Що ми називаємо Батьківщиною» 

- Поміркуйте, від якого слова походить слово Батьківщина? 

- Чому це слово є важливим для людини? 

- Чому для кожного важлива його Батьківщина, а не чиясь інша? 

- Подумайте, чому говорять, що Батьківщину, як і батьків не обирають? 

2. Ігрова ситуація: 

Уявіть, що у вас є можливість звернутися до всіх українців за допомогою 

https://youtu.be/foFUavVgKg4
https://www.youtube.com/watch?v=SynAOoPZC4s
https://childdevelop.com.ua/articles/develop/354/
https://youtu.be/1RmNa7gfIw0
https://www.youtube.com/watch?v=kMleS4LFK0U
https://www.youtube.com/watch?v=XKGbSg36i3E


телебачення. Якими б могли бути ваші побажання Батьківщині та її людям. 

3. Практичне завдання №1 (книга дошкільника ІІ частина ст.48 (фото). 

ІІ. Музична діяльність 

"Святий Миколай, рости нам добрими та чемними допомагай". 

Розповідь про Миколая , руханка. 

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

sharing 

4. Розглянте  ілюстрації про видатних спортсменів, які прославили Україну. 

https://vstart.com.ua/pedagogam/t9/ 

ІІІ. Порада батькам: переглянути разом з дітьми відео «Цікаві факти про 

Україну» 

https://www.youtube.com/watch?v=4ypAwi9iFSc 

Інформація «Хто такий Святий Миколай: що розповісти дитині про доброго 

чарівника» 

https://tutkatamka.com.ua/cikavinki/xto-takij-svyatij-mikolaj-shho-rozpovisti-ditini-

pro-dobrogo-charivnika/ 

20.12. 1. Ранкова гімнастика 

https://youtu.be/1RmNa7gfIw0 

І. Слухання Гімну України. 

https://www.youtube.com/watch?v=Wx7vo__48oE 

1.1. Поясніть, що Гімн – музична візитівка країни. 

Всі важливі події та заходи українці починають зі слухання й виконання Гімну 

України. 

1.2. Чи знають діти правила слухання гімну? 

Запропонувати дітям пояснити, як вони зрозуміли, про що йдеться у головній пісні 

країни. 

2. Практичне завдання: друкування слів «гімн», «Україна» 

3. Пальчикова гімнастика "Маленький їжачок" 

https://youtu.be/EqCCzCWK7JE 

4. Практичне завдання №4 (книга дошкільника ІІ частина ст.50 (фото). 

Розглянути ілюстрацію, та назвати відомих українців (кого діти знають). Що 

видатного зробили ці люди? 

5. Руханка «Ми з України» 

https://www.youtube.com/watch?v=J_m9nebQ7ik 

6. Мовленнєва вправа «Я прославлю Україну». 

Попросити дітей поділитись своїми планами-міркуваннями, в якій діяльності 

вони мають намір прославити нашу країну і себе. 

ІІ. Інформація для батьків: 

«Безпека під час занять фізичними вправами вдома» 

https://youtu.be/hLlufAeb6qw 

21.12. 1. Ранкова гімнастика 

https://youtu.be/1RmNa7gfIw0 

І. Слухання аудіоказки «Як Степанко здоров'я шукав?» 

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

Питання для обговорення: 

Куди привезли Степанка батьки влітку? 

Як він проводив свій час? 

Що трапилось з дідусем? 

Про що розповідали онукові бабуся з дідусем? 

Які події відбувались далі зі Степанком? 

Який висновок зробив хлопчик? 

1.1. Обговоріть з дітьми, що  люди здавна дуже уважно ставляться до здоров'я. 

Слідкують за своїм харчуванням. А ви слідкуєте за своїм харчуванням? Як саме? 

Займаються спортом та загартовуються. Чи займаєтесь ви та ваші батьки 

спортом, яким? А зазгартовуєтесь? Розкажіть, як саме. 

2. Пропонуємо простий спосіб загартування: 

Змінюючи температуру води у ванночці для рук (тепла – холодна). 

https://drive.google.com/file/d/1tep919TuIMJjhp1u2j2Dt0_a29KekW5C/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1tep919TuIMJjhp1u2j2Dt0_a29KekW5C/view?usp=sharing
https://vstart.com.ua/pedagogam/t9/
https://www.youtube.com/watch?v=4ypAwi9iFSc
https://tutkatamka.com.ua/cikavinki/xto-takij-svyatij-mikolaj-shho-rozpovisti-ditini-pro-dobrogo-charivnika/
https://tutkatamka.com.ua/cikavinki/xto-takij-svyatij-mikolaj-shho-rozpovisti-ditini-pro-dobrogo-charivnika/
https://youtu.be/1RmNa7gfIw0
https://www.youtube.com/watch?v=Wx7vo__48oE
https://youtu.be/EqCCzCWK7JE
https://www.youtube.com/watch?v=J_m9nebQ7ik
https://youtu.be/hLlufAeb6qw
https://youtu.be/1RmNa7gfIw0
https://www.youtube.com/watch?v=ifJuBBjiGlM


3.Практичне завдання №6 (книга дошкільника ІІ частина ст.51 (фото) 

4. Мовленнява вправа «Продовж речення» 

«Я здоровий(а), тому я можу…» 

ІІ. Музична діяльність 

Продовжуємо вчити розпізнавати твір за уривком, визначати жанр муз. твору, 

показувати пластикою відповідний твір (марш, танок чи пісню) 

:знайомство з піснею "Де ти ходиш новий рік" підспівування;   

вчити плескати згідно ритму;  

руханка-танок "Зима" - виконувати рухи по показу. 

https://youtu.be/9DyHWirzQ2g 

ІІ половина дня 

Обговоріть, які рослини мають лікувальні властивості. 

Практичне завдання: приготуйте з дітьми будь-який оздоровчий напій. 

ІІІ. Порада батькам: переглянути з дітьми відео «Що таке бойовий хортинг?» 

https://www.youtube.com/watch?v=zhNao8AaVm8 

інформація «Вітаміни для дітей» 

https://vseosvita.ua/library/konsultacia-na-temu-vitamini-dla-ditej-305119.html 

22.12. 1. Ранкова гімнастика 

https://youtu.be/1RmNa7gfIw0 

І. Слухання аудіоказки полтавщини «Як господиня навчилась готувати 

вареники» 

https://www.youtube.com/watch?v=eCxw5TYh4q0 

1.1. Обговорення: яких помилок припустилась спочатку господиня? 

З якою начинкою вареники куштували діти? 

Поділитись враженнями від казки. 

2. Попросити дитину розказати про найулюбленіші страви з борошна, овочів 

і фруктів. 

Дидактична вправа «Що де росте?». Назвати плоди які ростуть на полях, 

городах і садах. 

3. Практична робота завдання №7 (книга дошкільника ІІ частина ст.51 

(фото). 

4. Пальчикова гра «Я маленький їжачок» 

https://www.youtube.com/watch?v=EqCCzCWK7JE 

5. Ліплення «Вареники» (з пластиліну, солоного тіста, або з тіста до вечері). 

https://www.youtube.com/watch?v=Y3UaB4ISB5E 

ІІ. Запропонувати батькам разом з дітьми зліпити вареники до вечері. 

Інформація для батьків «Страви української кухні. Топ 20 страв української 

кухні. Рецепти української кухні». 
https://www.autobahn.com.de/uk/2022/07/28/%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8-

%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97-

%D0%BA%D1%83%D1%85%D0%BD%D1%96-%D1%82%D0%BE%D0%BF-20-
%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B2-%D1%83/ 

23.12. 1. Ранкова гімнастика 

https://youtu.be/1RmNa7gfIw0 

І. Перегляд відео «Декоративно-ужиткове мистецтво» 

https://www.youtube.com/watch?v=9hFgbfEd0BA 

2. Практичне завдання №9 (книга дошкільника ІІ частина ст.52 (фото). 

3. Руханка «Ми з України» 

https://www.youtube.com/watch?v=J_m9nebQ7ik 

4.Міркування «Кому належить краса?» 

Чому небо і море, сонце і поовітря не може належати жодній людини окремо; 

Чи може належати комусь одному краса мистецтва? 

5. Пальчикова гра «Я маленький їжачок» 

https://www.youtube.com/watch?v=EqCCzCWK7JE 

6. Творче завдання : 

Зробити плетінку з кольорового паперу. 

Або за допомогою пластиліну створити українські орнаменти на картонних 

заготовках. 

https://youtu.be/9DyHWirzQ2g
https://www.youtube.com/watch?v=zhNao8AaVm8
https://vseosvita.ua/library/konsultacia-na-temu-vitamini-dla-ditej-305119.html
https://youtu.be/1RmNa7gfIw0
https://www.youtube.com/watch?v=eCxw5TYh4q0
https://www.youtube.com/watch?v=EqCCzCWK7JE
https://www.youtube.com/watch?v=Y3UaB4ISB5E
https://www.autobahn.com.de/uk/2022/07/28/%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97-%D0%BA%D1%83%D1%85%D0%BD%D1%96-%D1%82%D0%BE%D0%BF-20-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B2-%D1%83/
https://www.autobahn.com.de/uk/2022/07/28/%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97-%D0%BA%D1%83%D1%85%D0%BD%D1%96-%D1%82%D0%BE%D0%BF-20-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B2-%D1%83/
https://www.autobahn.com.de/uk/2022/07/28/%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97-%D0%BA%D1%83%D1%85%D0%BD%D1%96-%D1%82%D0%BE%D0%BF-20-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B2-%D1%83/
https://www.autobahn.com.de/uk/2022/07/28/%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97-%D0%BA%D1%83%D1%85%D0%BD%D1%96-%D1%82%D0%BE%D0%BF-20-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B2-%D1%83/
https://youtu.be/1RmNa7gfIw0
https://www.youtube.com/watch?v=9hFgbfEd0BA
https://www.youtube.com/watch?v=J_m9nebQ7ik
https://www.youtube.com/watch?v=EqCCzCWK7JE


ІІ. Інформація для батьків «Як зробити килим з паперу своїми руками» 

https://tribuna.com.ua/1242-yak-zrobiti-kilim-z-paperu-svoyimi-rukami-shcho-

potribno-dlya-vigotovlennya-kilimka.html 

 
 

ІV тиждень «Зимові свята» 
 

дата Види діяльності 

26.12. 1. Ранкова гімнастика 

https://youtu.be/1RmNa7gfIw0 

2. Вивчити вірш (за вибором) 

https://kolizhanka.com.ua/dytyachi-virshi-pro-zymu-novyj-rik-ta-rizdvo/ 

3. Новорічна руханка, зарядка з Миколаєм 

https://www.youtube.com/watch?v=BeNxTS3WZqU 

4. Витинанка «Сніжинка» (з паперу або серветки) 

https://www.youtube.com/watch?v=ojvTd5G5k0o 

5. Музична діяльність  

"Новий рік стрічаємо - весело танцюємо і граємо" 

Співаємо разом пісня «Де ти ходиш, Новий рік?», танцюємо новорічний танок, 

весело граємо - ялинку прикрашаємо, . новорічну руханку танець "New Year's 

Party" разом починаємо. 

https://youtu.be/hLeVwekT--k 

6. Інформація для батьків «Безпека взимку» 

https://vseosvita.ua/library/poradi-batkam-bezpeka-vzimku-205672.html 

27.12. 1. Ранкова гімнастика 

https://youtu.be/1RmNa7gfIw0 

2. Розучування пісні «Веселі дзвоники» 

https://www.youtube.com/watch?v=vWqWDNKwNo0 

3. «Веселі чистомовки» 

https://www.youtube.com/watch?v=SqMT46fELQw 

4. Фізичний розвиток 

Легкоатлетичні бігові вправи 

https://youtu.be/quNOdv09vCI 

5. Малювання ялинки виделкою  

 https://www.youtube.com/watch?v=Bw1pa_t6IDI 

6. Презентація для батьків «Нетрадиційні техніки малювання» 

https://www.youtube.com/watch?v=koDqEdB-leg 

28.12. 1. Ранкова гімнастика 

https://youtu.be/1RmNa7gfIw0 

2. Розучування пісні «Новий рік» Н.Май 

https://www.youtube.com/watch?v=jQiprYE-0mM 

3. Вивчити вірш (на вибір) 

«Найкрасивіші вірші про зиму та Новий рік для дітей українською мовою» 

https://zatyshok.net.ua/14639/ 

4. Руханка-танок «Зима» 

https://www.youtube.com/watch?v=3Os2JN-rvpI 

5. Друкування слів «Новий рік», «Свято», «Подарунок». 

6. Музична діяльність  

Перегляд мультфільму «З Новим Роком» 

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

ІІ половина дня  

ДЕНЬ РОЗВАГ 

1. ВЕСЕЛІ РУХАНКИ 

Руханка «Якщо ти щасливий». 

https://www.youtube.com/watch?v=lCyFLC7SKbg 

«Татанці» 

https://tribuna.com.ua/1242-yak-zrobiti-kilim-z-paperu-svoyimi-rukami-shcho-potribno-dlya-vigotovlennya-kilimka.html
https://tribuna.com.ua/1242-yak-zrobiti-kilim-z-paperu-svoyimi-rukami-shcho-potribno-dlya-vigotovlennya-kilimka.html
https://youtu.be/1RmNa7gfIw0
https://kolizhanka.com.ua/dytyachi-virshi-pro-zymu-novyj-rik-ta-rizdvo/
https://www.youtube.com/watch?v=BeNxTS3WZqU
https://www.youtube.com/watch?v=ojvTd5G5k0o
https://youtu.be/hLeVwekT--k
https://vseosvita.ua/library/poradi-batkam-bezpeka-vzimku-205672.html
https://youtu.be/1RmNa7gfIw0
https://www.youtube.com/watch?v=vWqWDNKwNo0
https://www.youtube.com/watch?v=SqMT46fELQw
https://youtu.be/quNOdv09vCI
https://www.youtube.com/watch?v=Bw1pa_t6IDI
https://www.youtube.com/watch?v=koDqEdB-leg
https://youtu.be/1RmNa7gfIw0
https://www.youtube.com/watch?v=jQiprYE-0mM
https://zatyshok.net.ua/14639/
https://www.youtube.com/watch?v=3Os2JN-rvpI
https://www.youtube.com/watch?v=zbGnbctrrr0
https://www.youtube.com/watch?v=lCyFLC7SKbg


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

Зарядка ТАНЦІ ЗІГРІВАНЦІ 

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

7. Батькам на допомогу «Зимові пісні для дітей» (добірка) 

https://www.youtube.com/watch?v=JjPUV28nVAE 

29.12. 1. Ранкова гімнастика 

https://youtu.be/1RmNa7gfIw0 

2. Аплікаія з паперу «Чобіток святого Миколая» 

https://www.youtube.com/watch?v=w7hIr5d6xkc 

3. Аудіоказка Як зайчик зиму врятував» (українська казка) 

https://www.youtube.com/watch?v=JjPUV28nVAE 

3. Фізичний розвиток 

Легкоатлетичні бігові вправи 

https://youtu.be/quNOdv09vCI 

4. Логіко-математична гра «Орієнтування у просторі» 

https://www.youtube.com/watch?v=EWwHSej7X3s 

5. Інформація для батьків  

«Безпечний Новий рік» 

https://iloveyoudoc.com.ua/infection/bezpechnyj-novyj-rik/ 

30.12. 1. Ранкова гімнастика 

https://youtu.be/1RmNa7gfIw0 

2. Робимо гірлянду зі сніговиками з паперу 

https://www.youtube.com/watch?v=lshNEj6qhF0 

3. Розучування колядки для дітей «Різдвяна радість» 

https://www.youtube.com/watch?v=rAcU1rvX2ZI 

4. Казка українською Олександр Хоменко «Чи буває зима?» 

https://www.youtube.com/watch?v=tKml9jqPJJg&t=14s 

5. «Властивості льоду. Як утворюється лід на ставках?» (досліди) 

https://www.youtube.com/watch?v=UmyDwfiZ5Sc 

6. Інформація для батьків  

«30 колядок, які легко вивчити дітям» 

https://osvitanova.com.ua/posts/3100-30-koliadok-iaki-lehko-vyvchyty-ditiam 
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