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Понеділок – Зима. Явища природи. 

Ранок 

Ранкові зустрічі 

Спостереження  

Розглядання предметних ілюстрацій  

«Транспорт» 

Мета: Формувати уявлення дітей про різні види транспорту, способи їх руху.  

- Їде, їде грузовик- 

Вантажі   возити звик. 

Він везе в новий наш дім 

Все, що житиме у нім. 

Ранкова гімнастика поступовий прийом дітей; індивідуальні бесіди з батьками про самопочуття та 

настрій дітей. 

Рухлива діяльність 

Народна гра «КУРОЧКА-ЧУБАРОЧКА» 

М е т а :Вправляти у підлізанні; розвивати увагу; виховувати сміливість. 

Посібники: маска курки; мотузка. 

Дид. гра «Склади картинку з двох частин» із метою навчати дітей складати предмети з частин. 

Трудова діяльність 

Правила поводження в лісі. Надати дітям знання про безпечну поведінку з дикими тваринами 

Індивідуальна робота___________________________________________________________________ 

Підготовка до с. р. гри__________________________________________________________________ 

Спеціально – організована діяльність 

Художня літ-ра  

Тема: Розучування вірша Г.Бойка «Морозець» 

Мета: продовжувати вчити уважно слухати твір, позитивно реагувати на його зміст; закріпити знання 

про ознаки зими (холодно, морозно, діти тепло одягаються; розвивати виразність мови, бажання 

запам'ятовувати вірш, висловлювати своє ставлення до його змісту; виховувати інтерес до 

художнього слова, радісний настрій. 

Малювання  

Тема:Снігові доріжки 

Мета:продовжувати вчити дітей використовувати прямі горизонтальні лінії для зображення об'єктів 

довкілля;  розширити активний словник словами: доріжки, довгі, прямі, білі, снігові; . розвивати 

інтерес до образотворчої діяльності; виховувати спостережливість до явищ природи 

Матеріали: аркуші паперу, тоновані у блакитний колір, біла фарба, набір матеріалу для малювання 

пензликом для кожної дитини. 

План 

1. Ігровий  момент. 

Чарівна  сніжинка залетіла в групову кімнату до малят. Сніжинки вкрили землю і доріжки. Лялька 

Даринка вийшла погуляти по сніжку.  Від слідів її ніжок залишилася пряма доріжка. Взяла Даринка 

Лопатку та  прочисґила доріжки: вузьку та широку. 

2. Показ вихователем  зразка для малювання. Закріплення навиків тримання пензлика. 

Повторення назв кольорів: білий, блакитний. 

3. Самостійна робота дітей. 

4. Підбиття підсумків заняття. 

Музичне виховання 

Прогулянка І 

Спостереження  

За ялинкою. 

Мета: Формувати поняття, що ялинка зелена у будь- яку пору року. 

- У лісі на галявині 

Ялинонька стояла, 

Всіх вабила до себе, 
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Всім око милувала. 

Рухлива діяльність  

“Відгадай, звідки тебе кличуть” Ігри на орієнтування в просторі 

“Діти і ведмедик” Ігри з різноманітними рухами 

“Доповзи до іграшки” Ігри з повзанням і лазінням рухами 

Дид. гра «Доріжки широкі й вузькі» з метою розвитку у дітей дрібної моторики пальців. Виховувати 

бажання закінчити будівлю й обіграти її. Виховувати самостійність у роботі.  

Індивідуальна робота___________________________________________________________________ 

Праця в природі Робота з догляду за рослинами. Повторення правил очищення ворсистого листя. 

Полив квітів 

ІІ половина дня 

Гімнастика пробудження 

Загартовуючи вправи 

Індивідуальна робота___________________________________________________________________ 

Інші види діяльності 

Година казки 

Читання вірша Тетяни Лисенко «Сварка» 

Два хлопчики маленькі 

 За іграшку новеньку  

Почали сперечатися: 

Хто першим буде гратися. 

 Сварилися годину 

 Хлоп'ята за машину,  

А потім як зчепилися, 

 То не на жарт побилися: 

 Андрій штовхнув Сергійка, 

 Сергій вкусив Андрійка, 

 Попадали в болото  

Й боролися там доти,  

Аж поки пес кудлатий  

Не став на них гарчати,  

Страшенно він сердитий,  

Коли сваряться діти. 

Заклякли з переляку  

Маленькі розбишаки, 

Бо навіть і дорослих  

Лякають зуби гострі. 

І припинили бійку  

Сергійко та Андрійко. 

Так іноді гарчання  

Слугує вихованню! 

—      Що зробили діти неправильно? 

—      Що ви порадите хлопчикам, щоб спільна гра була дружньою? 

Запам'ятайте: під час гри поводьтеся чемно, поважайте своїх друзів, не 

кривдьте слабких, грайте за правилами. 

Дидактична гра «Чим можна гратися»Діти розглядають малюнки із зображеннями іграшок 

(зламаних і цілих). Обирають, якими іграшками можна гратися, а якими — ні, розподіляючи їх на дві 

групи. 

БЖД 

"Небезпечні іграшки" 

Мета. Дати поняття про небезпечні іграшки. Ознайомити дітей з правилами безпечної поведінки 

під час ігрової діяльності Розвивати практичні вміння та навички. Формувати розуміння наслідків 
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необачної поведінки з іграшками під час ігор, усвідомлення того, що небезпека криється не в самих 

іграшках, а в невмілому, безвідповідальному користуванні. 

Словник: праска, телевізор, комп'ютер, небезпека, небезпечні іграшки, рогатка, ножиці. 

 

С. р. гра. ______________________________________________________________________________ 

ІІ прогулянка  

Спостереження  
За явищами природи. 

Мета: Дати уявлення про характерні ознаки зими в неживій природі. 

- Сніжинки із хмари повилітали, 

Сніжинки повільно у небі літали. 

Рухова дія-сть«Переступи через сніжку» з метою розвитку умінь переступати через перешкоди; 

«Передай м'яч» із метою навчати дітей передавати  м'яч одне одному обома руками у колі. 

Дид.гра «Впізнай за голосом» із метою розпізнавати на слух голоси птахів та тварин. 

Господарсько – побутова праця Залучати дітей до прикрашання групи (повісити сніжинки, паперові 

бурульки) 

Робота з батьками____________________________________________________________________ 

Інші види організованої діяльності дітей ________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

Додаткові форми роботи_______________________________________________________________  

 

Вівторок  – Зима. Явища природи. 

Ранок 

Ранкові зустрічі 

Спостереження За рослинами взимку. 

Мета: Формувати знання про життя рослин взимку; виховувати дбайливе ставлення до природи. 

- Вже оголені давненько 

Всі дерева листяні, 

А ялиночка маленька 

У зеленому вбранні. 

Ранкова гімнастика 

Рухлива діяльність 

Народна гра «КУРОЧКА-ЧУБАРОЧКА» 

М е т а :Вправляти у підлізанні; розвивати увагу; виховувати сміливість. 

Посібники: маска курки; мотузка. 

Дид. гра активізацція словника ознаками  до іменника сніг - який? (білий, холодний, мокрий). 

Трудова діяльність 

«Моє личенько біленьке». Виховувати потребу в дотриманні простих гігієнічних правил догляду за 

обличчям, волоссям, вухами 

Індивідуальна робота___________________________________________________________________ 

Підготовка до с. р. гри__________________________________________________________________ 

Спеціально – організована діяльність 

Аплікація  
Тема:  Ось такий чудовий сніжок 

Мета: вчити дітей скачувати кульки з вати, розміщувати їх на гілках дерев, утворюючи «сніг»; 

розвивати просторове уявлення, дрібну моторику, сприйняття образів на малюнку, естетичні 

почуття. 

Матеріал: тло, приклад пейзажу (ілюстрації зимового лісу), вата, клейстер, манка (сіль), пластикова 

тарілочка. 

Розвиток мовлення 

Тема:  Я морозу не боюсь 

Мета: продовжувати знайомити дітей з особливостями зимової пори року; поповнювати активний 

словник малят образними виразами; активізувати в мовленні дієслова (ліпить, везе, падає, качається) 
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і назви явищ неживої природи (холод, мороз, сніг, лід);  продовжувати вчити дітей уважно слухати 

вірші та розуміти їхній зміст;  формувати естетичні почуття, доброзичливість, моральність.  

Матеріали: ілюстрація «Тетянка не боїться морозу», вірші Грицька Бойка «Морозець, морозець!», «Я 

морозу не боюсь!».  

Фізичне виховання – ІІ половина дня  

Тема: Пограємося із зайчиком 

Мета: вдосконалювати вміння кидати м'яч обома руками з - за голови, підлізати під дугу грудьми 

вперед, стрибати на обох ногах на місці, бігати врозтіч; розвивати узгодженість рухів;  виховувати 

увагу, витримку, вміння слухати вихователя 

 

Прогулянка І 

Спостереження За змінами в природі. 

Мета: Викликати бажання помічати природні зміни та явища, виховувати любов до природи. 

- Біло, тихо навкруги, 

Хтось садок заворожив. 

І пухкий, сріблястий килим 

Самоцвітами розшив. 

Рухлива діяльність  

“Діти і ведмедик” Ігри з різноманітними рухами 

“Доповзи до іграшки” Ігри з повзанням і лазінням рухами 

“Лови м’яч” Ігри з киданням, ловінням та коченням 

Дид. гра «Хто у нас хороший, хто у нас пригожий» 

Мета: Викликати у дітей симпатію до однолітків, допомогти їм запам'ятати імена товаришів (у тому 

числі вимовлені дорослим по-різному (але без сюсюкання): Саша - Сашенька - Сашуля), подолати 

сором'язливість.  

Індивідуальна робота___________________________________________________________________ 

Праця в природі Посадка цибулі (на перо) 

ІІ половина дня 

Гімнастика пробудження 

Загартовуючи вправи 

Індивідуальна робота___________________________________________________________________ 

Інші види діяльності 

Конструювання 

Тема: Лавочка 

Мета:Формувати вміння складати з кубиків і пластиліну предмет, продовжувати розрізняти 

просторові ознаки (низький — високий, вузький — широкий) і правильно позначати їх словами. 

Розвивати вміння отримувати задоволення від роботи. 

Гендерне виховання 

Дидактична гра “Хто керує потягом?” 

Визначити спільно з дітьми, які професії бувають найчастіше лише у чоловіків (машиніст, 

капітан далекого плавання, льотчик-винищувач, вантажник). Детальніше обговорити 

специфіку роботи машиніста, робітника- ремонтника потяга 

С. р. гра. ______________________________________________________________________________ 

ІІ прогулянка  

Спостереження За перехожими. 

Мета: Вчити з обережністю ставитись до незнайомих людей. 

- Вийшла дівчинка із двору, 

Незнайомець підійшов. 

Ти чужим не довіряй, 

Швидше, швидше утікай. 

Рухова дія-сть«Злови м'яч» із метою удосконалення умінь дітей кидати і ловити м’яч  обома  

руками, орієнтуватись у просторі; 
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Дид.гра «Допоможемо песикові знайти свій будиночок» із метою співвідноснти предмети за 

величиною. 

Господарсько – побутова праця Повторення правил складання посуду після обіду. 

Робота з батьками____________________________________________________________________ 

Інші види організованої діяльності дітей ________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 Додаткові форми роботи_______________________________________________________________  

 

Середа – Зима. Явища природи. 

Ранок 

Ранкові зустрічі 

Спостереження За вітром. 

Мета: Вчити помічати і називати явище природи – дме вітер, його вплив на об’єкти живої природи. 

- Даремно гойдає вітер 

Гнізда пташині на вітах. 

Немає в них птахів узимку, 

А тільки сріблясті сніжинки. 

Ранкова гімнастика 

Рухлива діяльність 

Народна гра «КУРОЧКА-ЧУБАРОЧКА» 

М е т а :Вправляти у підлізанні; розвивати увагу; виховувати сміливість. 

Посібники: маска курки; мотузка. 

Дид. гра «Добери колеса до машини» з метою закріплення знань назв синього і червоного кольорів. 

Трудова діяльність 

Годування кролика. Вчити дітей виконувати елементарні доручення: «Принеси», «Поклади», «Дай» 

Індивідуальна робота___________________________________________________________________ 

Підготовка до с. р. гри__________________________________________________________________ 

 

Спеціально – організована діяльність 

Ознайомлення з соціумом  

Тема: Гра «Хто у нас хороший, хто у нас пригожий» 

Мета: Викликати у дітей симпатію до однолітків, допомогти їм запам'ятати імена товаришів (у тому 

числі вимовлені дорослим по-різному (але без сюсюкання): Саша - Сашенька - Сашуля), подолати 

сором'язливість.  

Математика 

Тема: Доріжки для сестричок 

Мета: ознайомити дітей з геометричною фігурою – квадратом. Продовжити вчити групувати 

предмети за величиною. Закріплювати вміння обводити пальцем контур предмета. Розвивати 

сприйняття форм і предметів. Виховувати вміння слухати одне одного і дорослих.  

 

Прогулянка І 

Спостереження За рухом транспорту. 

Мета: Вчити розрізняти вантажний та пасажирський транспорт. 

- Автобус- справжній трудівник 

За розкладом трудитись звик. 

Весь день він не спиняє біг, 

Везе людей і в дощ, і в сніг. 

Рухлива діяльність  
“Доповзи до іграшки” Ігри з повзанням і лазінням рухами 

“Лови м’яч” Ігри з киданням, ловінням та коченням 

“Пташки у гніздечках” Ігри зі стрибками 

Дид. гра гра «У нас машини різні». 
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Мета: закріплювати знання дітей про транспорт (легкова машина, вантажівка), його призначення; 

вчити знаходити їх за назвою; групувати предмети за величиною (великі колеса для вантажівки, 

маленькі - для легкової машини); вкладати вкладки-колеса у відповідні отвори; закріплювати знання 

про синій, фіолетовий та чорний кольори; розвивати увагу, наполегливість 

Індивідуальна робота___________________________________________________________________ 

Праця в природі Піклуємось про птахів 

 

ІІ половина дня 

Гімнастика пробудження 

Загартовуючи вправи 

Індивідуальна робота___________________________________________________________________ 

Інші види діяльності 

Пропедевтика 

Мета:Вправляти в орієнтуванні на аркуші 1/2 А4. Працювати над розвитком зорового уваги, 

логічного мислення, уяви. Продовжувати працювати над розвитком зорово-моторних функцій, вчити 

змальовувати викладений із сірників візерунок. 

• Завдання "Виклади візерунок і зарисуй його на аркуші" (з паличок). 

•  Графічний диктант. 

Розвиток духовно-моральних якостей 

Тема:Довіру проявляти і співпереживати 

Мета:Закріплювати вміння дітей розрізняти власний емоційний стан і довколишніх;привчати робити 

висновки про моральні почуття(співпереживання) і настрій однолітків;усвідомлювати свої почуття і 

бажання. Виховувати взаємодопомогу і доброзичливість. 

*Дид. гра «Метелики» («Моралинки для Миколки та Маринки» стор.34-35) 

 

С. р. гра. ______________________________________________________________________________ 

ІІ прогулянка  

Спостереження За берізкою. 

Мета: вправляти у впізнаванні дерев за силуетами. 

- В нашої берізки 

Білая кориця, 

Вичесані кіски- 

Любо подивиться. 

Рухова дія-сть«Мій дзвінкий веселий м'яч», «Зайчик біленький сидить» із метою вчити дітей 

стрибати на місці на обох ногах. Виховувати увагу та  вміння починати рухи за сигналом. 

Дид.гра «Різнокольорові автомобілі їдуть в гараж». 

Господарсько – побутова праця Правила користування носовою хустинкою 

Робота з батьками____________________________________________________________________ 

Інші види організованої діяльності дітей ________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 Додаткові форми роботи_______________________________________________________________  

 

Четвер – Зима. Явища природи. 

Ранок 

Ранкові зустрічі 

Спостереження За рибками в акваріумі. 

Мета: Розвивати інтерес до рибок засобами художньої літератури. 

- Хочу рибку упіймати , 

А вона усе тікати. 

Заховалась в камінцях 

У піску й водоростях. 

Ранкова гімнастика 

Рухлива діяльність 
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Народна гра «КУРОЧКА-ЧУБАРОЧКА» 

М е т а :Вправляти у підлізанні; розвивати увагу; виховувати сміливість. 

Посібники: маска курки; мотузка. 

Дид. гра «У нас машини різні» із метою закріплення знань дітей про транспорт (легкова машина, 

вантажна) 

Трудова діяльність 

«Кожній речі своє місце». Вчити дітей ставити своє взуття на поличку  

Індивідуальна робота___________________________________________________________________ 

Підготовка до с. р. гри__________________________________________________________________ 

 

Спеціально – організована діяльність 

Розвиток мовлення 

ЗАКРІПЛЕННЯ ВИМОВИ ЗВУКА І. 

Тема. Виховання чіткої вимови звукаі в звуконаслідуваннях, словах, розвиток фонематичного 

слуху. 

Мета. Вправляти дітей у чіткій вимові звукаі в звуконаслідуваннях,  словах, вчити вимовляти 

його триваліше. 

Дидактична гра «Ослик» 

Короткий опис 

Вихователь показує дітям картинку із зображенням ослика і каже: «Ослик заблукав і кличе 

свою маму: «іа-іа-іа…». Скажемо всі разом, як ослик кличе маму». Діти вимовляють: «іа-іа-іа». 

Методичні вказівки.Стежити за тим, за тим, щоб діти вимовляли звук і тривало. 

Дидактична гра «Покажи і назви» 

Короткий опис 

Вихователь показує дітям гарну коробку з предметами, іграшками або картинками, в назві 

яких є звук і. Перший предмет дістає сам і, показуючи його, називає чітко і голосно. Потім діти по 

черзі дістають предмети і, показуючи всім, голосно називають їх. Назви окремих предметів можна 

повторити всім разом. 

Методичні вказівки. Називаючи предмет, вихователь голосом виділяє звук і, фіксуючи на 

ньому увагу дітей. Треба стежити, щоб діти, називаючи предмети, теж трохи виділяли звук і, 

вимовляючи його більш триваліше інших звуків 

Ознайомлення з природою 

Тема:  Хто почистив нам доріжку 

Мета: ознайомлювати із професією двірника, з його знаряддям праці; розвивати уявлення про працю 

дорослих, інтерес до роботи; виховувати повагу до професії, бажання допомагати дорослим. 

Словник: лопата для чищення снігу, пісок для посилання доріжок, відро, віник. 

Матеріали: тематичні малюнки, вірш, маленькі дерев'яні лопатки, пісок, відерце, віник. 

План 

1. Бесіда про зиму. 

-Іде сніг, він укрив усю землю. Все навкруги біле-біле. Сніг запорошив доріжки до нашого 

майданчика. 

Вірш М. Познанської «Сніг іде» 

Тихо-тихо сніг іде,                                                        Візьмемо лопати. 

Білий сніг, лапатий,                                                      Ми прокидаємо зранку 

Ми у двір скоріш підемо,                                              Стежку біля ганку. 

Вихователь пропонує дітям збиратися на прогулянку, взявши знаряддя праці: лопатки, відерця, 

віник. 

2. Спостереження за працею двірника. 

Діти спостерігають, як двірник розчищає від снігу доріжки, посипає їх піском, які для цього 

використовує знаряддя праці. 

Вірш М. Познанської «Двірник» 

Про двірника розкажу вам, малята:                                Ще до зорі прокидатися звик 

Є в нього друзі - мітла і лопата.                                      Першим стрічає він сонце у місті, 
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Ми на світанку спимо, а двірник                                      Двір наш і вулиця - глянь, які чисті. 

Бесіда з двірником. 

3. Спільна робота дітей і двірника. 

4. Підбиття підсумків заняття. 

Музичне виховання  

 

Прогулянка І 

Спостереження За змінами в неживій природі взимку. 

Мета: Збагачувати словник епітетами і порівняннями. 

- Сніг летить і вітер віє, 

Сонце світить та не гріє. 

В небі хмара пролітала, 

Білий пух порозсипала. 

Рухлива діяльність  

“Лови м’яч” Ігри з киданням, ловінням та коченням 

“Пташки у гніздечках” Ігри зі стрибками 

“Принеси предмет” Ігри з ходьбою та бігом 

Дид. гра закріплення понять «один» і «багато» 

Індивідуальна робота___________________________________________________________________ 

Праця в природі  

ІІ половина дня 

Гімнастика пробудження 

Загартовуючи вправи 

Індивідуальна робота___________________________________________________________________ 

Інші види діяльності 

Валеологія 

М.: розкрити дітям значення зору для сприймання навколишнього 

світу. Дати поняття, що завдяки зору ми діємо впевнено, чітко, швидко. Виховувати бережне 

ставлення до очей. 

Експерементально- дослідницька діяльність 

Зайчику біленький 

Ознайомити дітей з особливостями пристосування зайця до життя  

в різні пори року (влітку — сірий, взимку — білий). Розвивати логічне мислення, встановлювати 

зв’язки між природними умовами та особливостями зовнішнього вигляду 

і способу життя тварини. Виховувати почуття любові до тварин та бережливе ставлення до них 

 

С. р. гра. ______________________________________________________________________________ 

ІІ прогулянка  

Спостереження За будинками. 

Мета: Збагачувати знання про житло людей 

- За вікном летять сніжинки, 

На дерева, на будинки, 

На мости і ліхтарі, 

 На дороги і двори. 

Рухова дія-сть«Пташка і пташенята», «Пташенята і кіт» із метою вправляння у ходьбі та бігові 

врозтіч, не наштовхуючись одне на одного.виховувати увагу. 

Дид.гра «Залатаємо ковдру для  зайчика» з метою удосконалення умінь розміщувати геометричні 

форми у відповідних отворах. 

Господарсько – побутова праця 

Робота з батьками____________________________________________________________________ 

Інші види організованої діяльності дітей ________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

Тема:  «Навіщо  людині  очі?». 
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 Додаткові форми роботи_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

П’ятниця  – Зима. Явища природи. 

Ранок 

Ранкові зустрічі 

Спостереження За сезонними змінами взимку. 

Мета: Продовжувати формувати уявлення про зиму, знайомити з зимовими природними явищами. 

- Сипле, сипле сніжок, 

Сипле, сіє, трясе. 

На поля, на лужок- 

Вже не видно стежок. 

Ранкова гімнастика 

Рухлива діяльність 

Народна гра «КУРОЧКА-ЧУБАРОЧКА» 

М е т а :Вправляти у підлізанні; розвивати увагу; виховувати сміливість. 

Посібники: маска курки; мотузка. 

Дид. гра «Свято у звірят» із метою закріплення вмінь підтримувати у грі атмосферу свята. Накри 

вати стіл, пригощати. 

Трудова діяльність 

«Цікаві липучки». Залучати дітей будувати будиночки для лісових тварин за допомогою смужок з 

липучками 

Індивідуальна робота___________________________________________________________________ 

Підготовка до с. р. гри__________________________________________________________________ 

 

Спеціально – організована діяльність 

Народознавство 

Тема: Родина, сім’я 

Мета: Вчити дітей  розуміти значення слова "сім'я", запам'ятовувати усіх членів своєї родини, 

називати імена своїх батьків, дідусів, бабусь, братів і сестер, своє ім'я, прізвище, вік; мати уявлення 

про роль кожного члена сім'ї. Виховувати повагу до рідних. 

Фізичне виховання 

Тема:  Чарівні ворітця 

Мета: вправляти у ходьбі по мотузці, що лежить зигзазом, у киданні м'яча обома руками з-за голови, 

повзанні в упорі стоячи на колінах і спираючись руками об підлогу; розвивати спритність;  

виховувати увагу 

 

Прогулянка І 

Спостереження За снігурами. 

Мета: Продовжувати розвивати пізнавальний інтерес, виховувати бажання піклуватися про птахів 

взимку.- Подивіться, у дворі  

                В чорних шапках снігурі! 

                Ще й червоні фартушки 

                Одягли собі пташки. 

Рухлива діяльність  
“Пташки у гніздечках” Ігри зі стрибками 

“Принеси предмет” Ігри з ходьбою та бігом  

“Зайченята” Ігри зі стрибками 

Дид. гра «Добери за кольором» вчити дітей групувати предмети за кольором, добирати різні 

предмети відповідного кольору та викладати їх на основу; закріпити назви основних кольорів. 

Індивідуальна робота___________________________________________________________________ 

Праця в природі Перевірка знань про правила поливу. Миття піддонів 

ІІ половина дня 
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Гімнастика пробудження 

Загартовуючи вправи 

Індивідуальна робота___________________________________________________________________ 

Інші види діяльності 

Театралізована діяльність 

Ігри  - драматизації за знайомими казками 

Вчити дітей виконувати ролі у спільній з дорослим театралізованій діяльності. Виховувати бажання 

імпровізувати. Розвивати впевненість у свої можливостях. 

Світ мистецтв 

Настільно-друковані ігри “Склади картинку.” (ігрова діяльність) 

Мета: Збагачувати знання про зимуючих птахів;вправляти дітей у складанні цілого предмета з його 

частин. Розвивати пізнавальну активність,увагу,зорове сприймання;виховувати волю, посидючість, 

цілеспрямованість. 

С. р. гра. ______________________________________________________________________________ 

ІІ прогулянка  

Спостереження За перехожими на вулиці. 

Мета: Звернути увагу на перехожих, вчити  класифікувати одяг відповідно до пори року.- Заметіль, 

заметіль, 

           Сніг- сніжок звідусіль. 

           Заліплює очі й рота, 

          Що не вийдеш за ворота. 

Рухова дія-сть«Де подзвонили?», «Знайди іграшку» з метою виховання спостережливості,  

витримки, навчати орієнтуватись у просторі. 

Дид.гра «На чому грає зайчик» із метою навчати розрізняти звучання на слух музичних інструментів. 

Господарсько – побутова праця Прибирання в куточку ІЗО. Миття пензлів, чищення дощечок для 

пластиліну 

Робота з батьками____________________________________________________________________ 

Інші види організованої діяльності дітей ________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

 Додаткові форми роботи_______________________________________________________________  

 

 

Понеділок – Страви, посуд.  

Ранок 

Ранкові зустрічі 

 

Спостереження Розгляд ілюстрації  « Продукти харчування». 

Мета: Вчити уважно розглядати ілюстрації, відповідати на запитання, розвивати увагу, мислення, 

пам’ять. 

- Мама варить борщ і суп, 

Голубці готує. 

Для дорослих і малят 

Смачно наготує. 

Ранкова гімнастика 

Рухлива діяльність 

Народна гра «БІЛКИ» 

Українська народна гра «Білки, жолуді, горіхи» 

Мета: розвивати кмітливість, здатність швидко мислити. 

Дид. гра «Мильна бульбашка» з метою виховання у дітей культурно - гігієнічних навичок. 

Трудова діяльність 

Шнурівка «Веселий колобок». Учити дітей елементарних правил шнурування 
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Індивідуальна робота___________________________________________________________________ 

Підготовка до с. р. гри__________________________________________________________________ 

 

Спеціально – організована діяльність 

Художня літ-ра  

Тема: Читання твору Г.Бойка «Я вже велика дівчинка» 

Мета: продовжувати вчити дітей уважно слухати твір, емоційно сприймати слова під час читання 

твору та висловлювати власне ставлення до цього твору, його персонажів, формувати вміння дітей 

повторювати за вихователем слова з твору, вміти розрізняти характерну тональність голосу 

вихователя під час читання твору, самостійно коментувати події у творі (була маленька, а стала вже 

велика дівчинка, вміє робити все сама); закріпити вміння радісно відгукуватися на ритмічні мотиви 

народних творів; розвивати мовлення дітей, пам'ять, мислення; виховувати вміння в дітей думати  

про себе як про індивідуальну та соціальну істоту. 

Матеріал: лялька, фотографії дітей, вірш Грицька Бойка «Я вже велика дівчинка». 

План. 

1. Ігрова ситуація. Вихователь приносить ляльку. Діти розглядають її зачіску. вбрання. 

2. Читання вірша Грицька Бойка «Я вже велика дівчинка». 

Мене мама, як маленьку - Умивала 

І щоранку дні косички - Заплітала. 

Заплітала мені мама - Дві косички. 

Одягала черевички, - Рукавички. 

А тепер скажу я мамі, Що такою 

Вже не хочу бути більше - Я малою. 

Сама буду я щоранку - Умиватись, 

Заплітатисъ, узуватись, - Одягатись, 

Ще й найменшенькому братику - Андрію 

Черевички узувати -Я зумію. 

З. Бесіда за змістом твору. 

- Про кого розповідається у віршику?  - Хто допомагає маленьким діткам одягатися? 

- А ви, малята, що вмієте робити самі, без допомоги дорослих?  - Кому допомагає дівчинка у 

віршику? 

4. Дидактична гра «Вбрання для ляльки». 

Вихователь пропонує дитині одягнути ляльку для різних ситуацій (на прогулянку, на свято, в 

дитячий сад тощо). Дитина одягає ляльку, наприклад, на прогулянку. Вихователь описує одяг ляльки 

Надягнемо ляльці синє пальто. У пальто є комір, рукава, кишені. Застібається воно на ґудзики 

Малювання  

Тема:  Сніг у лісі 

Мета: збагачувати знання малюків про навколишній світ природи (узимку всі дерева без листя, 

зелені лише ялини і сосни; сніг укриває все навколо); навчати прийомів малювання пензлем прямої 

та хвилястої, довгої та короткої ліній; закріплювати назву фарби (білого кольору), уміння правильно 

тримати пензлик, користуватись фарбою, водою, серветкою; розвивати пізнавальну активність, 

бажання поєднувати процес малювання з грою; сприяти розвитку самостійності, охайності, 

зосередженості; виховувати цікавість до занять з малювання, бажання малювати. 

Матеріал: ½ листа ватману або шпалери (такого самого розміру) з намальованими різними 

(великими, малими) деревами; біла фарба; пензлики; баночки з водою; підставки для пензликів; 

серветки. 

План заняття 

I. Організаційний  момент 

Вихователь читає вірш. 

ЗИМА  В. В’юнник 

Наша зимонька-зима 

Сніг біленький принесла. 

І у лісі білий сніг 
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Покривалом ніжним ліг. 

— Діти, вам подобається зима? 

— Розкажіть, що таке зима. 

II. Мотивація 

Вихователь пропонує дітям визирнути у вікно і читає вірш-загадку. 

Білі мухи налетіли.                                                         Не злічити білих мух, 

Все подвір’я стало білим.                                            Що летять неначе пух. 

-Діти, як зима змінила все навкруги?   - Якого кольору стало все?   - Це зима подарувала нам білий 

колір.   - Хочете помалювати білою фарбою? 

III. Продуктивна діяльність 

 Пальчикова гімнастика 

Наші пальчики маленькі, 

І рівненькі, і гарненькі. 

Можемо із пальчиків 

Ми зробити зайчика. 

Зайчик вушками пряде, 

По сніжку гуляти йде! 

- Погляньте на фарбу, розкажіть про неї. Якого вона кольору? 

- Погляньте, на мольберт, на мою картину. Я намалювала багато дерев, можна сказати, що це 

— ліс. Але чомусь він не схожий на зимовий ліс, чогось бракує. 

- Що ще необхідно домалювати?   - Намалюймо сніг.   - Де ви будете малювати сніг? (На гілках 

дерев, на кущах, на землі)   - Скрізь дерева стоять у зимовому вбранні, земля вкрита білим снігом, 

сніг іде. 

-Згадаймо правила малювання пензликом: 

•  спочатку змочимо пензлик водою, зайву воду віджимаємо об край баночки з водою; 

•  наберемо на пензлик фарбу; 

•  не слід залишати пензлик тривалий час у воді, адже його ворс скривиться і буде незручно ним 

малювати; 

•  проводити пензликом по аркуші паперу слід легенько — «ворс біжить за паличкою», не натискати, 

не терти. 

Діти малюють під спокійний музичний супровід. 

IV. Підсумок 

Вихователь біля великого аркуша паперу хвалить дітей за чудову створену ними картину «Зимовий 

ліс», за самостійність, акуратність. 

Музичне виховання 

 

Прогулянка І 

Спостереження За птахами. 

Мета: Вчити впізнавати і називати птахів, які прилітають до годівнички, розвивати 

спостережливість. 

- Я ладнаю годівнички 

Для горобчика й синички, 

Для малого снігурця 

Крихт  насиплю і пшонця. 

Рухлива діяльність  
“Принеси предмет” Ігри з ходьбою та бігом  

“Зайченята” Ігри зі стрибками 

“Сонечко і дощик” Ігри з ходьбою та бігом 

Дид. гра «Одягнемо ляльку Катю на прогулянку» з метою удосконалення навичок одягання і 

роздягання. Закріпити знання про одяг, взуття, постіль. Розвивати уміння розрізняти одяг за порами 

року. Виховувати бажання гратися ляльками. 

Індивідуальна робота___________________________________________________________________ 

Праця в природі Повторення правил розвішування одягу після прогулянки 
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ІІ половина дня 

Гімнастика пробудження 

Загартовуючи вправи 

Індивідуальна робота___________________________________________________________________ 

Інші види діяльності 

Година казки 

Тема: Читання казки «Кривенька качечка» 

Мета: Вчити дітей уважно слухати казку,відповідати на запитання за її змістом,обговорювати 

поведінку і вчинки головних героїв. Розвивати увагу,пам′ять,мовлення. Виховувати любов до 

народних казок. 

• Читання казки  

• Бесіда за змістом                                         

БЖД 

 “Пригоди світлофора Моргайка” 

Мета:Виявити рівень готовності дошкільнят вирішувати дорожньо-транспортні ситуації. 

 Закріплювати правила дорожнього руху, вчити застосовувати знання, отримані раніше в практичній 

діяльності. 

 Активізувати процеси мислення, уваги і мовлення дітей; виховувати кмітливість і винахідливість. 

 Виховувати потребу дітей бути дисциплінованими та уважними на вулицях, обережними та 

обачними. 

С. р. гра. ______________________________________________________________________________ 

ІІ прогулянка  

Спостереження За сонцем. 

Мета: Розширити знання про те, що взимку сонце світить та не гріє. 

- Сніг летить і вітер віє, 

Сонце світить та не гріє, 

Під дверима кіт сидить 

І від холоду тремтить. 

Рухова дія-сть«Пташка і пташенята», «Пташенята і кіт» із метою удосконалення умінь дітей ходити 

та бігати врозтіч, не наштовхуючись одне на одного. Виховувати увагу 

Дид.гра закріпити поняття «високий» - «низький». 

Господарсько – побутова праця Повторення правил поведінки під час користування туалетною 

кімнатою 

Робота з батьками____________________________________________________________________ 

Інші види організованої діяльності дітей ________________________________________________ 

Додаткові форми роботи_______________________________________________________________  

 

Вівторок  – Страви, посуд.  

Ранок 

Ранкові зустрічі 

 

Спостереження За синичкою. 

Мета: Розширити знання про синицю, її зовнішній вигляд, виховувати допитливість та інтерес до 

життя птахів. 

- Я- пташка невеличка, 

А зовуть мене синичка. 

По сніжку стрибаю, 

Пісеньку співаю. 

Ранкова гімнастика 

Рухлива діяльність 

Народна гра «БІЛКИ» 

Українська народна гра «Білки, жолуді, горіхи» 

Мета: розвивати кмітливість, здатність швидко мислити. 
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Дид. гра «Веселі промінці у сонечка» з метою ознайомити з поняттями «довгий» - «короткий», 

закріпити поняття «один», «багато». 

Трудова діяльність 

«Хто, хто в ротику живе?». Ознайомити дітей із зубною щіткою, пастою та їх призначенням 

Індивідуальна робота___________________________________________________________________ 

Підготовка до с. р. гри__________________________________________________________________ 

 

Спеціально – організована діяльність 

Ліплення  

Тема: Мисочки для сороки-білобоки  

Мета: продовжувати ознайомлювати дітей із властивостями глини; вчити дітей сплющувати шматок 

глини між долонями та робити пальчиком заглиблення; формувати вміння дітей орієнтуватися на 

зразок вихователя; закріпити знання про властивості глини, навички скочування та розплющування, 

про форму та величину мисочки;  розвивати дрібну моторику рук; виховувати відчуття радості від 

виконаної роботи, самостійність. 

Ускладнення: велика та маленька мисочки, 

Матеріали: іграшкова сорока-білобока, зразок миски, шматочок глини, дощечки, серветки. 

План 

1. Ігровий момент. 

Іграшка сорока-білобока наварила своїм діткам кашки. Діток багато, і у неї немає для них мисочок. 

Сорока-білобока просить малят допомогти зліпити мисочки для їі діток. 

2. Робота з глиною. 

Вправляння дітей у скочуванні кульки з шматка глини. Вправляння  у прийомі сплющування кульки 

з глини між долонями, вдавлюванні пальчиком заглибини посередині. Зіставлення дитячих робіт зі 

зразком. 

3. Тематичнз бесіда. 

Яка мисочки для мами-сороки?  Якої величини мисочки для дитинчат сороки? (Великі та маленькі) 

4. Прощання із сорокою-білобокою. 

Розвиток мовлення 

Тема:  Чайний посуд  

Мета: створювати розвивальне мовленнєве середовище. Учити розуміти слова – назви предметів 

посуду та розрізняти їх за призначенням. Формувати вміння вживати узагальнюючі слова. 

Активізувати словник дітей вживанням назв предметів посуду. Вправляти у вживанні іменників у 

різних відмінкових формах, у вимові шиплячих звуків (ч),(ш). розвивати вміння утворювати 

іменники із суфіксами пестливості. Виховувати охайність, дбайливе ставлення до предметів посуду, 

бажання допомагати у сервіруванні столу вдома.  

Фізичне виховання – ІІ половина дня  

Тема:  Граємося, спортом займаємося з лялькою 

Мета: вчити пролізати під мотузкою лівим і правим боком, ловити м'яч;  удосконалювати навички 

ходьби по мотузці, що лежить зигзагом;  розвивати координацію рухів, окомір; виховувати увагу, 

зосередженість, чуттяя відстані. 

Матеріали: довга мотузка, стійка, великий м'яч. 

План 

1. Чергування ходьби та бігу за сигналом вихователя (по 20 с). 

2. Комплекс загальнорозвивальних вправ  

Основні рухи: 1) пролізання під мотузку лівим і правим боком; 2) ходьба по мотузці, що лежить 

зигзагом. 

3. Рухлива гра «Спіймай м'яч». 

Хід гри: діти стоять у колі. Вихователь із великим (20 см у діаметрі) м'ячем стоїть по середині кола і 

каже: «Марійко, лови м'яч!». Дитина ловить м'яч і кидає назад вихователеві. Вихователь поступово 

збільшує відстань до дітей (60-100 см). 

4. Ходьба «як мишки» у середньому темпі (20 с). 
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Прогулянка І 

Спостереження За працею кухара. 

Мета: Розширити знання   про професію кухара, виховувати повагу до праці дорослих. 

- Смачний у кухара пиріг 

Чудова каша манна! 

Він дбає про здоров’я всіх,- 

Йому подяка й шана! 

Рухлива діяльність  

“Зайченята” Ігри зі стрибками 

“Сонечко і дощик” Ігри з ходьбою та бігом 

“Літаки” Ігри з ходьбою та бігом 

Дид. гра «Куди що покласти» з метою розвитку умінь класифікувати різні предмети за категоріями 

«одяг», «взуття». 

Індивідуальна робота___________________________________________________________________ 

Праця в природі Годування птахів за територією дитячого 

ІІ половина дня 

Гімнастика пробудження 

Загартовуючи вправи 

Індивідуальна робота___________________________________________________________________ 

Інші види діяльності 

Конструювання 

Тема:Манеж 

Мета: Продовжувати вчити дітей оволодівати технічними вміннями: щільно приставляти цеглинки 

одну до одної по колу, замикаючи простір. Формувати вміння використовувати матеріал за 

призначенням; ділитися ним із товаришами. Виховувати ціле -спрямованість. 

Гендерне виховання 

Дидактична гра “Хто за кермом?" 

Формувати у хлопчиків та дівчаток рольові дії водія. Закріплювати знання різних видів 

транспорту, яким транспортом зазвичай керують лише чоловіки, а в якому водієм може бути й 

жінка. Ознайомлювати з правилами поведінки пасажирів у транспорті та найпростішими 

правилами дорожнього руху 

С. р. гра. ______________________________________________________________________________ 

ІІ прогулянка  

Спостереження За вітром. 

Мета: Показати особливості вітряної погоди. 

- Пада, пада, пада сніг 

І лягає біля ніг. 

Вітерець легкий літає 

І сніжинки підіймає. 

Рухова дія-сть«Біжіть до мене», «Трамвай» із метою удосконалення вмінь виконувати рух за 

сигналом і бігти по прямій, учити ходити та бігати парами. Виховувати увагу та витримку. 

Дид.гра «Розмова по телефону» з метою вчити проводити діалог по телефону Вітатися, розвивати 

навички ввічливого спілкування. 

Господарсько – побутова праця 

Робота з батьками____________________________________________________________________ 

Інші види організованої діяльності дітей ________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

 Додаткові форми роботи_______________________________________________________________  

_______________________________________________________________________________________ 
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Середа– Страви, посуд. 

Ранок 

Ранкові зустрічі 

Спостереження  

Бесіда про хліб. Розглядання ілюстрацій 

« Від лану до столу». 

Мета: Вчити цінувати хліб, людську працю.  

- Виріс у полі 

На добрій землі, 

Місце найкраще 

Знайшов на столі. ( Хліб) 

Ранкова гімнастика 

Рухлива діяльність 

Народна гра «БІЛКИ» 

Українська народна гра «Білки, жолуді, горіхи» 

Мета: розвивати кмітливість, здатність швидко мислити. 

Дид. гра «Куди що покласти» з метою навчати класифікувати різні предмети за категоріями «мебл», 

«посуд». 

Трудова діяльність 

Застібки «Лісові звірята». Вчити дітей застібати ґудзики, створюючи звірят 

Індивідуальна робота___________________________________________________________________ 

Підготовка до с. р. гри__________________________________________________________________ 

 

Спеціально – організована діяльність 

Ознайомлення з соціумом  

Тема:  Посуд 

Мета: збагачувати уявлення дітей про предмети побуту - посуд; учити називати предмети посуду; 

розвивати уявлення про призначення кожного предмета посуду та його використання; вправляти в 

орієнтації у температурних ознаках (гаряче — холодне), смакових ознаках (солодке, кисле); 

виховувати гостинність, люб’язність, шанобливе ставлення до людей. 

Матеріал: лялька, іграшковий чайний посуд, картинки, іграшки. 

План  заняття 

I. Створення позитивного настрою 

 Психогімнастика «Різні настрої» 

II. Мотивація 

- Діти, лялька Оксана запросила гостей. До неї пришли кошеня, ведмедик, 

песик. 

III. Основна частина 

- Допоможімо ляльці Оксанці накрити стіл для гостей, щоб пригостити їх чаєм! 

- Лялька посадила гостей за стіл.  - Чи кожному гостеві слід поставити чашку? -— Навіщо 

призначена чашка? - Що в неї наливають? - Якого кольору чашка для кошеняти? 

Вихователь пропонує дитині поставили чашку кошеняті. 

- Поставте чашку ведмедикові. 

- Лялька кожному гостеві приготувала ложечки. Допоможемо їй! (Вихователь викликає дітей, вони 

розкладають ложки. Решта дітей коментують їх дії) 

-  Ще лялька Оксанка кожному приготувала гостинці — печиво. - На що ми покладемо його? 

- Кожному поставимо тарілочки. (Діти ставлять тарілки кожному гостеві, інші діти коментують їхні 

дії) 

- Поставили чайник, цукорницю. Налили чай. (Вихователь імітує наливання чаю) 

- Чай гарячий. Який чай? - Не можна пити такий гарячий чай! Подуємо на чай! (Діти дують на чай) 

- Тепер він теплий. Можна пити. -  Чай не дуже смачний. - Чому? (Потрібно насипати цукор.) 

- Яким став чай? (Солодким), - А ще лялька поклала лимон. Лимон який? (Кислий) 
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-Чай з лимоном добре пити тому, хто хворіє. Теплий чай погріє горличко, а лимон допоможе 

одужати. 

СОЛОВЕЙКО ЗАСТУДИВСЯ(Ліна Костенко) 

Дощик, дощик, ти вже злива!                        Соловейко застудився. 

Плаче груша, плаче слива.                               А тепер лежить під пледом, 

Ти періщить заходився,                                  П’є гарячий чай із медом. 

- Лялька напоїла своїх гостей чаєм, пригостила печивом. Гості їй подякували і пішли додому. Лялька 

зібрала посуд, помила його і поставила на місця. 

IV. Підсумок 

- Лялька вам удячна за те, що ви їй допомогли пригостити гостей. 

Математика 

Тема: Будуємо будиночки 

Мета:  вчити дітей розуміти співвідношення за величиною між об’ємними та площинними 

предметами. Формувати вміння складати куби на квадрати в порядку зменшення. Розвивати 

мислення, уяву. Виховувати доброзичливе ставлення до тих, хто поряд.  

Прогулянка І 

Спостереження За бурульками. 

Мета: Продовжувати знайомити з сезонним явищем- бурулькою, пояснити, як вона утворюється, 

розвивати зацікавленість до спостережень. 

- Маленькі краплинки 

Зима підхопила 

І срібну бурульку 

З подружок зліпила. 

Рухлива діяльність  

“Сонечко і дощик” Ігри з ходьбою та бігом 

“Літаки” Ігри з ходьбою та бігом 

“Всі бігом до мене” Ігри з ходьбою та бігом 

Дид. гра «Послухаємо, що звучить» із метою закріплення знань дітей про назви іграшок: барабан, 

дудочка, бубон. Викликати бажання знаходити їх і називати, розрізняти за звучанням. 

Індивідуальна робота___________________________________________________________________ 

Праця в природі Повторення правил годування тварин овочами. Заміна підстилки, миття поїлок 

ІІ половина дня 

Гімнастика пробудження 

Загартовуючи вправи 

Індивідуальна робота___________________________________________________________________ 

Інші види діяльності 

Пропедевтика 

Мета: Продовжувати працювати над розвитком зорово - моторної координації. Вправляти у 

проведенні ліній без відриву руки від паперу, закріплювати навички штрихування різними 

способами. 

• Гра "Що змінилося?" 

• "Виконай штрихування диких тварин". 

 • Тактильне обстеження силуетів диких тварин. 

Розвиток духовно-моральних якостей 

Тема:Довіру проявляти і співпереживати 

Мета:Розвивати в дітей здатність розрізняти добрі,ніжні,лагідні,пестливі,сердиті,злі слова. 

Вправляти в умінні позначати кожне сказане слово відповідним кольором. Розвивати позитивні 

емоції,бажання спілкуватися тільки добрими словами. 

*Дид. гра «Добери колір до слова» («Моралинки для Миколки та Маринки» стор.35) 

С. р. гра. ______________________________________________________________________________ 

ІІ прогулянка  

Спостереження За рибками в акваріумі. 

Мета: Викликати пізнавальний інтерес до спостереження за акваріумом. 
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- Хочу рибку упіймати, 

А вона усе тікати. 

Заховалась в камінцях 

У піску й водоростях. 

Рухова дія-сть «Злови м’яч» із метою вчити дітей кидати м’яч та ловити обома руками, 

орієнтуватись у просторі. «Пташки літають» із метою вчити зістрибувати з невисоких предметів і 

бігати врозтіч. Виховувати увагу. 

Дид.гра «Лялька Катя грається з друзями» з метою закріплення назв дерев, активізації словникового 

запасу, форми листя, кольорів. 

Господарсько – побутова праця Прання лялькової постілі (білизна), сушка 

Робота з батьками____________________________________________________________________ 

Інші види організованої діяльності дітей ________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 Додаткові форми роботи_______________________________________________________________  

 

Четвер – Страви, посуд. 

Ранок 

Ранкові зустрічі 

Спостереження  

Бесіда про овочі та фрукти. 

Мета: Дати уявлення про важливість використання овочів і фруктів в харчуванні людини. 

- Овочі які чудові, 

Нам вродили на здоров’я. 

Овоч кожен, овоч всяк 

Має свій хороший смак. 

Ранкова гімнастика 

Рухлива діяльність 

Народна гра «БІЛКИ» 

Українська народна гра «Білки, жолуді, горіхи» 

Мета: розвивати кмітливість, здатність швидко мислити. 

Дид. гра активізація словника словами - діями: що робить? 

Трудова діяльність 

«Ведмедик захворів». Учити дітей свідомо сприймати власний стан здоров’я чи нездужання 

Індивід уальна робота___________________________________________________________________ 

Підготовка до с. р. гри__________________________________________________________________ 

 

Спеціально – організована діяльність 

Розвиток мовлення 

ЗВУК О.  

Опис правильної артикуляції 

При вимові звукао: 

а) губи округлені і трохи витягнуті вперед; 

б) зуби закриті округленими губами; 

в) задня частина спинки язика піднята до м'якого піднебіння; 

г) м'яке піднебіння підняте і притиснуте до задньої стінки глотки так, що прохід в носову 

порожнину закритий; повітряний струмінь йде через рот; 

д) голосові зв'язки напружені, зближені і вібрують, в результаті чого утворюється голос. 

ПІДГОТОВКА АРТИКУЛЯЦІЙНОГО АПАРАТУ 

звук о 

Тема. Уточнення рухів органів артикуляційного апарату, необхідних для чіткої вимови звукао. 

Мета. Навчити дітей витягувати губи вперед, округляючи їх. 

Підготовча робота. Підібрати картинку, на якій зображений бублик. 
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Дидактична вправа «Бублик» 

Короткий опис 

Вихователь показує дітям картинку, на якій зображений круглий бублик, і каже: «Давайте 

зробимо наші губи такими ж круглими, як бублик». (Показує.) Щоб губи були круглими, вихователь 

про себе вимовляє о. Педагог по черзі викликає дітей і пропонує їм зробити губи круглими. 

Методичні вказівки. Вихователь стежить, щоб діти виконували вправу без напруги. 

Рухаються лише губи, рот трохи відкритий. 

Дидактична гра «Здивування» 

Короткий опис 

Вихователь показує картинку на позначення емоції здивування і каже: «Діти, ця картинка 

виражає почуття здивування. Подивіться, як я дивуюсь. (Вихователь округлює губи, піднімає брови.) 

А тепер покажіть як здивуєтесь ви, якщо побачите перший сніг чи подарунки до свята». Діти 

виконують вправу. 

Методичні вказівки.Стежити, щоб діти витягували губи вперед, округляючи їх. 

 Ознайомлення з природою 

Тема:  Зимове сонечко 

Мета: дати знання про сонце, його розташування взимку (підіймається не високо, тому холодно; 

світить, але не гріє);  вчити встановлювати причиново-наслідкові зв'язки між сонцем і погодними 

умовами, у процесі спільної предметної діяльності та гри демонструвати свої вміння, емоції, 

бажання;  підтримувати інтерес до навколишнього світу, виховувати вміння адекватно, емоційно 

реагувати та різні життєві ситуації; 

Словник: зимовий, холодний. 

Матеріали: іграшковий зайчик, аркуш паперу з приклеєним посередині жовтим кругом, гуашева 

жовта фарба, серветки. 

План 

І. Ігровий момент. 

- Чому зайчик плаче? - Як Сонечко може допомогти зайчикові? 

- Підійдімо до вікна і погляньмо, чи є зараз сонечко, чи є хмарки. –Чи хочете, щоб з'явилося сонечко? 

Покличмо його (вихователь разом із дітьми  говорять слова заклички). 

Сонечко, сонечко,                                   До діточок малесеньких 

Заглянь у віконечко, усміхнися.            Своїм ясним личеньком повернися! 

Гра «Сонечко, зігрій наші ручки» 

- Погляньте, сонечко виглядає із-за хмарки. - Дітки, гріє сонечко вам ручки? Погляньте, наш зайчик 

знову засумував.   - Дітки, який зайчик?  - Як ми можемо допомогти зайчикові? - Намалюймо 

сонечко і подаруймо цю картинку йому. Буде сонечко в зимовому лісі зігрівати зайчика та його 

друзів. 

2. Колективна робота «Сонечко». 

Діти виконують колективну роботу: навколо кружечка жовтого кольору, який попередньо заготував 

вихователь, вони своїми долоньками домальовують промінці. 

3. Підбиття підсумків заняття. 

Музичне виховання  

Прогулянка І 

Спостереження За замерзлими калюжами. 

Мета: Ознайомити з властивостями льоду, спонукати до спостережень за явищами природи. 

- Я і хмарка, і туман, 

І струмок, і океан, 

І літаю, і біжу, 

І скляною бути можу. 

Рухлива діяльність  
“Літаки” Ігри з ходьбою та бігом 

“Всі бігом до мене” Ігри з ходьбою та бігом 

“Жабки” Ігри зі стрибками 
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Дид. гра «Куди що покласти» з метою удосконалення навичок спілкування, навчати групувати 

знайомі предмети за загальними ознаками (посуд, одяг, меблі). 

Індивідуальна робота___________________________________________________________________ 

Праця в природі Вчити чистити одяг та взуття від снігу, користуватися щітками для одягу, для 

взуття 

ІІ половина дня 

Гімнастика пробудження 

Загартовуючи вправи 

Індивідуальна робота___________________________________________________________________ 

Інші види діяльності 

Валеологія 

Тема:  «Очі – дзеркало душі, очі треба берегти». М.: вивчити з дітьми правила догляду за очима. 

Виховувати бережливе ставлення до власного  здоров’я. 

Експерементально- дослідницька діяльність 

Рибки в акваріумі 

Продовжувати знайомити дітей із властивостями води (мокра, холодна, тепла, чиста, ллється). 

Формуватив дітей знання про те, що у воді живуть рибки, їм потрібна чиста холодна вода та їжа. 

Розвивати пізнавальний інтерес та спостережливість. Виховувати бережливе поводження з водою, 

самостійність, акуратність, любов до неживої природи 

 

С. р. гра. ______________________________________________________________________________ 

ІІ прогулянка  

Спостереження За птахами біля годівниці. 

Мета: Уточнити знання про зимуючих птахів, викликати співчуття-  

- Пташечка мене гука, 

Вийду – зразу утіка. 

Винесу їй хлібця, сала, 

Щоб і завтра прилітала. 

Рухова дія-сть: «Знайди свій колір» із метою удосконалення навичок ходьби та бігу; «Діти в лісі» з 

метою удосконалення навичок ходьби та бігу. Виховувати увагу та розвивати спритність. 

Дид.гра «День народження», закріплювати вміння дітей сервірувати стіл, пригощати друзів. Навчати 

гарних манер, розвивати вміння вести діалог. Виховувати гостинність, бережне ставлення до посуду, 

культурно-гігіенічні навички. 

Господарсько – побутова праця Правила користування вологими серветками. Витирання рук 

вологими серветками після самостійно художньої діяльності 

Робота з батьками____________________________________________________________________ 

Інші види організованої діяльності дітей ________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

 Додаткові форми роботи_______________________________________________________________  

 

П’ятниця  – Страви, посуд. 

Ранок 

Ранкові зустрічі 

Спостереження  

За морозним ранком. 

Мета: Продовжувати розвивати пізнавальний інтерес до природного середовища, виховувати любов 

до природи. 

- Морозом дихає зима, 

Та мабуть змерзла вже й  сама! 

Бо закрутила білі 

У танці заметілі. 

Ранкова гімнастика 

Рухлива діяльність 
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Народна гра «БІЛКИ» 

Українська народна гра «Білки, жолуді, горіхи» 

Мета: розвивати кмітливість, здатність швидко мислити. 

Дид. гра «Впізнай птаха за описом»  із метою закріплення характерних ознак зовнішнього вигляду, 

розвитку описового мовлення.  

Висновок: птахи - наші пернаті друзі. 3 настанням холодів деякі птахи летять зимувати в теплі краї, 

щоб вижити в холодну пору року. Таким птахам люди допомагають, підгодонуючи їх.  

Трудова діяльність 

«Неслухняний зайчик». Дати поняття пропредмети та об’єкти, які можуть загрожувати життю та 

здоров’ю дітей 

Індивідуальна робота___________________________________________________________________ 

Підготовка до с. р. гри__________________________________________________________________ 

 

Спеціально – організована діяльність 

Народознавство  

Тема: «Народні іграшки» 

Мета: Ознайомлювати з дерев'яною яворівською іграшкою (коник, деркач, пташка, колиска, віз), 

глиняними опішнянськими та косівськими свистунцями (пташка, баранець, поросятко, півник а 

також із сопілкою. Звертати увагу дітей на яскравий колорит іграшок Розучувати з дітьми потішки, 

забавлянки, колискові, лічилки,. 

Фізичне виховання 

Тема:  Як кошенята із спортом подружилися 

Мета: вчити лазити по драбині приставним кроком (до 1,5 м); вправляти у підстрибуванні з 

діставанням предмета, що на 10 см вище від піднесеної руки, підлізанні під мотузку; розвивати 

координацію рухів; виховувати наполегливість, увагу, обережність. 

Матеріали: драбина, іграшка, закріплена на 10 см вище від піднесеної  руки, натягнута мотузка. 

План 

1. Ходьба парами, біг урозтіч (по 20 с). 

2. Комплекс загальнорозвивальних вправ. 

Основні рухи: 1) лазіння по драбині приставним кроком (до 1,5 м); 2) підстрибування з діставанням 

предмета, що на 10 см вище від пінесеної руки (2 рази). 

3. Рухлива гра «Кошенята». 

Хід гри: дітей об'єднати у дві групи. Одна група – «кішки», а друга «кошенята». Кожна кішка із 

двома кошенятами сідає на окремих трьох стільчиках перед натягнутою мотузкою. «Кошенята» 

підлазять під мотузку і тихо стрибають на обох ногах. За сигналом вихователя кішки починають  

нявкати. Кошенята повертаються у свої хатки. Перемагають ті діти, які правильно виконували 

завдання вихователя та перші повертаються на свої місця. Повторюючи гру, вихователь міняє дітей 

ролями. 

4.Біг у повільному темпі (20 с). 

 

Прогулянка І 

Спостереження Екскурсія- огляд на кухню. 

Мета: Закріпити уявлення про корисні продукти харчування, їх значення для організму, правила 

прийому їжі.,  

- Молоко дає нам сир, 

Вершки, масло і кефір, 

Йогурт, ряжанку, сметану… 

Добавляють в кашу манну. 

Рухлива діяльність  
“Всі бігом до мене” Ігри з ходьбою та бігом 

“Жабки” Ігри зі стрибками 

“Попади у ворітця” Ігри з киданням, ловінням та коченням 

Дид. гра закріплення назв кольорів. 
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Індивідуальна робота___________________________________________________________________ 

Праця в природі Годування птахів. Прибирання снігу з доріжок.  

 

ІІ половина дня 

Гімнастика пробудження 

Загартовуючи вправи 

Індивідуальна робота___________________________________________________________________ 

Інші види діяльності 

Театралізована діяльність 

Розігрування етюдів «Сердитий дідусь», «Дружня сім'я» 

Ознайомити дітей із проявами людських переживань. Вчити відображати людські переживання 

(страх, радість, невдоволення) за допомогою  дорослого і зразком дорослого під час ігрової 

діяльності. 

Світ мистецтв 

Тема: Малювання за задумом – передати свій настрій на малюнку. (образотворча діяльність) 

Мета: розвивати емоційну сферу дітей, познайомити з емоціями дітей, розширювати творче 

мислення; вчити за допомогою кольорів передавати свої почуття та настрій 

С. р. гра. ______________________________________________________________________________ 

ІІ прогулянка  

Спостереження За деревами і кущами в сніжному вбранні. 

Мета: Звернути увагу на красу дерев і кущів у зимовому вбранні. 

- Білі- білі лебеді налетіли, 

Ніжним пухом- пір’ячком 

Сад укрили. 

Рухова дія-сть«Злови м'яч» із метою навчання дітей кидати м'яч та ловити обома руками, 

орієнтуватись у просторі; 

Дид.гра «Послухаємо,  що звучить» із метою закріплення знань дітей про назви іграшок: барабан, 

дудочка, бубон. Вчити знаходити їх і називати. 

Господарсько – побутова праця Прибирання в ігровому куточку «Магазин» (підклеювання коробка 

з цукерками, підпис тари з молочними продуктами 

Робота з батьками____________________________________________________________________ 

Інші види організованої діяльності дітей ________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

 Додаткові форми роботи_______________________________________________________________  

 

Понеділок – Права дитини.  

Ранок 

Ранкові зустрічі 

Спостереження  

Розгляд карток « Посуд» 

Мета: Закріпити з дітьми назви посуду, його призначення; розвивати мислення, правила безпечної 

поведінки з посудом. 

-Наберу з криниці чистої водиці, 

 Буду посуд мити, буду витирати, 

 На стіл накривати. 

Ранкова гімнастика 

Рухлива діяльність 

Народна гра «КВОЧКА» 

М е т а : Вчити проявляти творчу ініціативу; розвивати увагу, вміння дотримуватися 

правил ігри. Виховувати бажання грати в народні ігри.  

Дид. гра «Лялька Катя грається з друзями» з метою закріплення умінь гратися, ділитися іграшками, 

допомагати, дружити. 



24 
 

Трудова діяльність 

Праця в природі. 

Запропонувати дітям розчистити доріжку від снігу 

Індивідуальна робота___________________________________________________________________ 

Підготовка до с. р. гри__________________________________________________________________ 

Спеціально – організована діяльність 

Художня літ-ра  

Тема: Морозець, морозець 

Мета: розширювати знання дітей про особливості погодних умов узимку; закріплювати вміння дітей 

уважно слухати літературні твори, сприймати їх зміст на слух, прищеплювати любов до художнього 

слова; формувати вміння за допомогою дорослого переказувати віршик, інсценізуючи його зміст; 

розвивати творчу уяву, вправляти у відповідях на запитання, виховувати пізнавальний інтерес до 

художніх творів. 

План заняття 

I. Організаційний момент 

Вихователь пропонує дітям подмухати на паперові сніжинки. 

II. Основна частина 

Зараз на вулиці зима. Що лежить на землі?  - Який сніг? - Як на вулиці холодно чи тепло? - У чому 

ми ходимо на вулиці? - Чому? 

- Слухання віршика. Грицько Бойко «Морозець, морозець» 

 Бесіда за змістом вірша 

- За що щипав морозець дітей? -  Діти боялися морозу? - У що були одягнуті діти? -  У що взуті? 

- Що діти робили, щоб не замерзнути? -  Які у них були носики? - Тепер покажімо цей віршик. 

Морозець, морозець, не щипай нам щічки.  (Погладжують щічки.) 

Теплі валянки у нас, (Показують на ніжки.) 

Шубки,  (Показують на себе.) 

Рукавички. (Показують ручки.) 

Морозець, морозець, плещемо в долоні. (Плескають у долоньки.) 

У хлоп’яток і дівчаток носики червоні. (Показують носики.) 

- Коли ми будемо збиратися на вулицю, що одягнемо? - Що надягнемо на голову, шию, ніжки, 

ручки? 

III. Підсумок 

- Молодці, а тепер пограймо у гру «Мороз» 

Усі діти утворюють коло і беруться за руки. З-поміж дітей обирають «Мороза». Йому дають чарівну 

паличку, якою він «заморожуватиме» дітей. «Мороз» стає посередині кола. Вихователь разом з 

дітьми, ходячи по колу, говорить: 

Гей, Мороз, червоний ніс, 

Ти іди собі у ліс, 

Щічки нам ти не морозь, 

Ми тебе не боїмось! 

Після цих слів діти розбігаються навсібіч, а «Мороз» наздоганяє їх. 

Малювання  

Тема:  Ніжки крокують по доріжці 

Мета: поглиблювати знання малюків про навколишній світ (сліди на снігу); навчати прийомів 

малювання пензлем однорідних мазків; закріплювати вміння правильно тримати пензлик, 

користуватися фарбою, водою, серветкою; розвивати пізнавальну активність, бажання поєднувати 

процес малювання з грою; сприяти розвитку самостійності, охайності, зосередженості; виховувати 

цікавість до занять із малювання, бажання малювати. 

Матеріал: ½ аркуша паперу формату А4 (для кожної дитини); синя фарба; пензлики двох розмірів; 

баночки з водою; підставки для пензликів; серветки. 

План заняття 

I. Організаційний момент 

Вихователь. Малята, крокуйте за мною. 
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Малесенькі ніжки 

Швидко край доріжки - 

Топ-топ-топ! 

А великі ноги 

Швидко край дороги - 

Туп-туп-туп! 

II. Мотивація 

- Діти, ходімо до звірят у ліс та запросимо їх до нас на гостину. 

Малесенькі ніжки                                         А великі ноги 

Швидко край доріжки -                               Швидко край дороги - 

Топ-топ-топ!                                               Туп-туп-туп! 

III. Продуктивна діяльність 

— Знайдімо їх домівки ми по слідах, що вони залишили на снігу. 

 Дидактична гра «Сліди на снігу» (на підлозі розміщено спочатку маленькі парні сліди - зайця 

(білки), великі сліди — вовка (лисиці). Діти мають пройти по слідах до іграшок, що знаходяться в 

кінці ланцюжків слідів (зайчики, лисички, вовки, білочки), і принести на стіл вихователеві. Ставати 

слід тільки по розкладених слідах) 

-Молодці, ось як багато гостей-звірят у нас!  Підготуймося до малювання — сядьмо за столи! 

 Пальчикова гімнастика 

Руки стиснуті в кулачки, «крокують» почергово тильною стороною кулачків по столу, нібито йде 

вовк або лисиця, промовляючи на кожний удар: 

Вовчик (лисиця) ходить без дороги. 

Тупають великі ноги: 

«Туп-туп, туп-туп!». 

Зібрані в одну пучку пальчики «стрибають» по столу, переставляють дві пучки водночас, 

наслідуючи зайця (білку). 

У зайчати (більчати) малі ніжки. 

Вони стрибають по доріжці: 

«Скік-скік, скік-скік!». 

- Можливо, хтось ще захоче завітати до нас на гостину? - Як нас знайти? Також по слідах, що ми 

залишили на снігу: ваші — маленькі та мої — великі. 

-Згадаймо правила малювання пензликом: 

•  спочатку змочимо пензлик водою, зайву воду віджимаємо об край баночки з водою; 

•  наберемо на пензлик фарбу; 

•  однією рукою тримаємо папір, щоб він не рухався, а другою — малюємо; 

•  лікті лежать на столі; 

•  не слід залишати пензлик тривалий час у воді, бо його ворс скривиться і буде незручно ним 

малювати; 

•  проводити пензликом по аркуші паперу потрібно легенько — «ворс біжить за паличкою», не 

натискати, не терти. 

- Візьмемо широкий пензлик і намалюймо на ваших аркушах мазками сліди великих ніг, 

розташовуючи їх один за одним. Сліди маленьких ніжок ми будемо малювати мазками вузенького  

пензлика. Малюємо їх поряд, адже на прогулянках слід завжди діткам гуляти з дорослим, щоб не 

загубитися. 

Діти малюють під спокійний музичний супровід. 

IV. Підсумок 

Вихователь обіграє малюнки дітей, виставляє їх малюнки, хвалить дітей за чудові створені малюнки, 

за самостійність, акуратність. 

Музичне виховання 

 

Прогулянка І 

Спостереження За сезонними змінами взимку. 

Мета: Вчити визначати час року за характерними ознаками. Закріплювати знання про взаємозв’язки 
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живої і неживої природи. 

- Сипле, сипле сніжок 

Сіє, сипле, трясе. 

На поля, на лужок- 

Вже не видно стежок.  

Рухлива діяльність  

“Жабки” Ігри зі стрибками 

“Попади у ворітця” Ігри з киданням, ловінням та коченням 

“Цілься точніше” Ігри з киданням, ловінням та коченням 

Дид. гра закріплення знань про кольори, впізнавати, називати (чорний і білий) 

Індивідуальна робота___________________________________________________________________ 

Праця в природі Інвентар у куточку природи. Повторення назви та для яких видів робіт 

призначений. Миття інвентарю 

ІІ половина дня 

Гімнастика пробудження 

Загартовуючи вправи 

Індивідуальна робота___________________________________________________________________ 

Інші види діяльності 

Година казки 

Мета:Вчити дітей впізнавати казку за опорними словами;розвивати пізнавальну активність, увагу, 

мислення, пам′ять. Виховувати любов до народної творчості. 

• Д.Г «З якої казки я до вас прийшов» 

• Завдання «Впізнай казку» 

БЖД 

«Де можна гратися, а де ні» 

Мета: продовжувати ознайомлювати дітей з небезпечними ситуаціями; вчити розуміти де можна 

гратися, а де ні. Що для ігор є окремі місця. Продовжувати вчити, що від батьків далеко відходити не 

можна. 

Дидактична гра «Добре-погано» (поведінка дітей) 

Дидактична гра «Слухай уважно» 

 

С. р. гра. ______________________________________________________________________________ 

ІІ прогулянка  

Спостереження За деревами  взимку. 

Мета: Закріплювати вміння впізнавати дерева за будовою. 

-Вже оголені давно всі дерева листяні 

 А ялиночка маленька 

 У зеленому вбранні. 

Рухова дія-сть«Передай м'яч» із метою вправляння у передачі м'яча одне одному обома руками; 

«Кудлатий пес» із метою розвитку навичок бігу та ходьби. 

Дид.гра : пазли, лото. 

Господарсько – побутова праця Навчати сушити взуття, рукавички 

Робота з батьками____________________________________________________________________ 

Інші види організованої діяльності дітей ________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

 Додаткові форми роботи_______________________________________________________________  

 

Вівторок  – Права дитини. 

Ранок 

Ранкові зустрічі 

Спостереження  

За помічником вихователя. 
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Мета: Розширити знання про професію помічника вихователя, виховувати повагу до праці дорослих. 

- Няня в кухні посуд брала, 

На столи все накривала, 

Чашки, ложки всім давала 

Й смачну їжу насипала. 

Ранкова гімнастика 

Рухлива діяльність 

Народна гра «КВОЧКА» 

М е т а : Вчити проявляти творчу ініціативу; розвивати увагу, вміння дотримуватися правил ігри. 

Виховувати бажання грати в народні ігри. 

Дид. гра Будівельно-конструкторська гра «Будиночки для ляльки» із метою закріплення навичок 

спорудження будиночків різного розміру, розвивати сюжетно-ігровий задум. 

Трудова діяльність 

«Покажемо ляльці, як ми одягаємось на прогулянку». Закріплювати послідовність одягання. 

Підвести до розуміння, що зимовий одяг захищає від холоду 

Індивідуальна робота___________________________________________________________________ 

Підготовка до с. р. гри__________________________________________________________________ 

Спеціально – організована діяльність 

Аплікація 

Тема: Веселі сніжинки  

Мета: викликати у дітей бажання маніпулювати з папером (зминати, рвати), гратися з готовими 

заготовками. Розвивати дрібну моторику рук. Виховувати терплячість, позитивне ставлення до 

заняття 

Розвиток мовлення 

Тема: Право на любов 

Мета: формувати у дітей вміння висловлювати власну думку, не повторювати відповіді однолітків. 

Продовжувати вчити уважно слухати розповідь вихователя, емоційно реагувати на його зміст, 

міркувати над моральною складовою. Розвивати зв’язне мовлення і фантазію.   

Фізичне виховання – ІІ половина дня  

Тема: Горобчики й автомобіль 

Мета: вчити підстрибувати з діставанням предмета, що на 10 см вище від піднесеної руки;  вправляти 

у пролізанні під мотузкою лівим і правим боком, бігові в різних напрямках, не наштовхуючись одне 

на одного; розвивати вміння орієнтуватися у просторі; виховувати увагу, слухнямість. 

Матеріали: іграшка закріплена на 10 см вище від піднесеної руки, довга мотузка, наголівники 

«горобчики» для кожної дитини, «кермо автомобіля». 

План 

1 Ходьба приставними кроками вперед; біг парами (по 20 с). 

2. Комплекс загальнорозвивальних вправ  

Основні  рухи: 1) підприбування з діставанням предмета, що на 10 см. вище від піднесеної руки; 2) 

пролізання під мотузкою лівим і правим  боком (2 рази). 

3. Рухлива гра «Горобчики й автомобіль» 

4. Ходьба «як ведмедики» у середньому темпі (20 с) 

 

Прогулянка І 

Спостереження За грунтом. 

Мета: розширити знання про неживу природу, розвивати увагу, спостережливість. 

- Легкий білий пух, 

Наче той кожух. 

Криє землю, щоб не знала 

Стужі й завірюх. 

Рухлива діяльність  
“Попади у ворітця” Ігри з киданням, ловінням та коченням 

“Цілься точніше” Ігри з киданням, ловінням та коченням 
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“Піднімаємо ручки” Ігри з різноманітними рухами 

Дид. гра «До кого ближче?» з метою розвитку умінь орієнтуватися в просторі, розуміти поняття 

«далеко» - «близько». 

Індивідуальна робота___________________________________________________________________ 

Праця в природі Прибирання снігу з доріжок 

ІІ половина дня 

Гімнастика пробудження 

Загартовуючи вправи 

Індивідуальна робота___________________________________________________________________ 

Інші види діяльності 

Конструювання 

тема : За задумом 

Мета:Спонукати дітей будувати за власним задумом. Закріпити вміння розрізняти й називати 

будівельні матеріали; використовувати технічні вміння: накладання, прикладання, приставляння. 

Заохочувати до обговорення збудованого власними руками. Виховувати самостійність, 

організованість. 

Гендерне виховання 

Дидактична гра "Хто швидше пливе?” 

Ознайомлювати з різними видами човнів, теплоходів та інших суден, їхніми основними 

характеристиками. Формувати у хлопчиків рольову поведінку працівників водного 

транспорту. Виховувати чемність у спілкуванні з пасажирами 
С. р. гра. ______________________________________________________________________________ 

ІІ прогулянка  

Спостереження За кімнатними рослинами. 

Мета: Формувати загальне уявлення про значення кімнатних рослин. 

-Їх на віконце, полку ставлять, 

 Від холоду і вітру бережуть. 

 Весну взимку вони нам дарують, 

Тому що зеленіють і цвітуть. 

Рухова дія-сть«Через струмок» із метою закріплення умінь ходити по зменшеній опорі. Розвивати 

чуття рівноваги; «Поїзд» із метою закріплення  умінь ходити і бігати одне за одним. 

Дид.гра «Що для чого» з метою розвитку мовлення, мислення, уяви. 

Висновок: дорослі часто мають багато справ. Їхній одяг відповідає порі року й погоді. Дорослі 

працюють, щоб заробити гроші. 

Господарсько – побутова праця Повторення правил користування твердим та рідким милом 

Робота з батьками____________________________________________________________________ 

Інші види організованої діяльності дітей ________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

 Додаткові форми роботи_______________________________________________________________  

Середа – Права дитини. 

Ранок 

Ранкові зустрічі 

Спостереження  
Розглядання картини«Мама миє посуд». 

Мета: Вчити уважно розглядати 

картину, називати предмети посуду. 

- Заходилася матуся 

Мити посуд кип’ятком. 

А я допомагати буду 

Витирати рушником. 

Ранкова гімнастика 
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Рухлива діяльність 

Народна гра «КВОЧКА» 

М е т а : Вчити проявляти творчу ініціативу; розвивати увагу, вміння дотримуватися правил ігри. 

Виховувати бажання грати в народні ігри. 

Дид. гра «Диван для відпочинку»  з метою закріплення навичок спорудження диванів різного 

розміру, розвивати сюжетно - ігровий задум. 

Трудова діяльність 

Сервірування столу. Вчити дітей розкладати ложки на столи 

Індивідуальна робота___________________________________________________________________ 

Підготовка до с. р. гри__________________________________________________________________ 

Спеціально – організована діяльність 

Ознайомлення з соціумом  

Тема: Я росту, мої потреби 

Мета: виховання усвідомлення того, що кожна дитина потребує їжі, одягу, житла. Кожен малюк 

повинен берегти своє здоров’я, він потребує любові та турботи. Виховувати доброзичливе ставлення 

до однолітків та дорослих.   

Математика 

Тема: Прикрасимо ялиночку 

Мета: вчити дітей групувати предмети за величиною, закріплювати вміння чергувати предмети за 

кольором згідно зі словесними інструкціями дорослого. Розвивати увагу, мислення. Виховувати 

бажання робити приємне один одному.  

 

Прогулянка І 

Спостереження За слідами на снігу. 

Мета: Вчити розпізнавати на снігу сліди людини, птахів, тварин; розвивати спостережливість. 

- Вранці біля хати 

Малесенькі сліди- 

Зайчатко вухате 

Приходило сюди.  

Рухлива діяльність  

“Цілься точніше” Ігри з киданням, ловінням та коченням 

“Піднімаємо ручки” Ігри з різноманітними рухами 

«Ми – маленькі діти” Ігри з різноманітними рухами 

Дид. гра «Хто як кричить?». 

Мета: навчати дітей дізнаватися тварин за знуконаслідуванням, закріплювати й активізовувати 

словник назвами тварин і птахів. 

Індивідуальна робота___________________________________________________________________ 

Праця в природі «Ми - помічники». Доручити 2-3 дітям прослідкувати за порядком у роздягальній 

кімнаті: розвивати бажання допомагати дорослим, виховувати організованість. 

 

ІІ половина дня 

Гімнастика пробудження 

Загартовуючи вправи 

Індивідуальна робота___________________________________________________________________ 

Інші види діяльності 

Пропедевтика 

Мета: Продовжувати вчити працювати над розвитком загальної і дрібної моторики,вчити працювати 

з трафа - ретом. Тренувати в розфарбовуванні картинок. Розвивати зорово-просторове орієнтування 

на площині. 

• Завдання "Намалюй по трафарету". 

 • Завдання "Розфарбуй за зразком". 

 • Пальчикова гімнастика. 

Розвиток духовно-моральних якостей 



30 
 

Тема:Гарних манер набувати і ввічливими ставати 

Мета:Вчити дітей знайомитися з ровесниками та дорослими;спонукати їх до вживання у своєму 

мовленні ввічливих слів-звертання;розвивати доброзичливе ставлення до навколишніх 

*Дид.гра «Давайте познайомимося» («Моралинки для Миколки та Маринки» стор.37) 

 

С. р. гра. ______________________________________________________________________________ 

ІІ прогулянка  

Спостереження За кішкою. 

Мета: Уточнити знання про зовнішній вигляд.- Під дверима кіт сидить, 

               І від холоду тремтить. 

               Та дарма, що в кожушку- 

               Лапки мерзнуть на сніжку. 

Рухова дія-сть«Дострибни до прапорця» з метою удосконалення вмінь стрибати на обох ногах, 

просуваючись уперед; розвивати спритність; 

Дид.гра «Який я?» з метою удосконалення вмінь дітей упізнавати себе на світлинах та у дзеркалі в 

різних ситуаціях, називати частини свого тіла (голова, шия, руки, живіт, обличчя); визначати свою 

статеву належність (дівчинка, хлопчик). Розвивати спостережливісті, уважність. 

Господарсько – побутова праця«Допоможи другу»: учити дітей допомагати один одному під час 

одягання на прогулянку, виховувати дружелюбні, товариські стосунки. 

 

Робота з батьками____________________________________________________________________ 

Інші види організованої діяльності дітей ________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 Додаткові форми роботи_______________________________________________________________  

 

Четвер – Права дитини. 

Ранок 

Ранкові зустрічі 

Спостереження  
Розглядання картинок з чайним посудом. 

Мета: Дати уявлення про чайний посуд, його призначення. 

- Мама на кухні хазяйнує, 

Мама посудом керує, 

Пиріжки пече рум’яні, 

Варить борщ смачний, духмяний 

Ранкова гімнастика 

Рухлива діяльність 

Народна гра «КВОЧКА» 

М е т а : Вчити проявляти творчу ініціативу; розвивати увагу, вміння дотримуватися правил ігри. 

Виховувати бажання грати в народні ігри. 

Дид. гра «Мозаїка» з метою розвитку цілісного сприймання предметів, звернути увагу дітей на їх 

характерні ознаки. Навчати чергунати предмети за кольором, здійснюючи вибір предметів однакової 

форми. 

Трудова діяльність 

Складання одягу в шафі. Продовжити вчити дітей розкладати свій одяг на відповідні полички 

Індивідуальна робота___________________________________________________________________ 

Підготовка до с. р. гри__________________________________________________________________ 

Спеціально – організована діяльність 

Розвиток мовлення 

УТОЧНЕННЯ ВИМОВИ ЗВУКА О. 

Тема. Уточнення вимови звука о, розвиток мовленнєвого дихання. 
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Мета. Слідкувати за подовженою вимовою звука о на одному видиху. 

Дидактична гра «У Олі болить зуб» 

Короткий опис 

Діти сидять перед вихователем, у якого на руках лялька Оля з перев'язаноющокою. 

Вихователь каже: «Захворіли зуби у Олі. Боляче їй. Вона зітхає: «о-о-о ...». Як Оля зітхає?». Діти 

повторюють:« о-о-о ». Вихователь передає ляльку по черзі дітям. Той, хто отримав ляльку, говорить: 

«о-о-о». 

Методичні вказівки. Під час гри стежити, щоб діти вимовляли звук о тривало,на видиху. 

Дидактична гра «Хлопчик зітхає» 

Короткий опис 

Вихователь показує картинку із хлопчиком, який захворів і каже: «Цей хлопчик захворів і 

погано себе почуває. Він зітхає: «о-о-о».  Як зітхає хлопчик?». Діти повторюють:« о-о-о ». 

Методичні вказівки.Стежити за тим, за тим, щоб діти вимовляли звук отривало. 

Голосова вправа «Заспівай» 

Короткий опис 

Вихователь пропонує дітям уявити, що вони артисти і тримають у руках мікрофони: «Давайте 

разом з вами заспіваємо пісеньку. О-о-о! О-о-о!». Діти повторюють : «О-о-о!». 

Методичні вказівки. Під час гри стежити, щоб діти вимовляли звук о без напруги і крику. 

Цю вправу можна проводити як частину музичного заняття, використовуючи різні мелодії 

Ознайомлення з природою 

Тема: Сніг, сніжок, білі всі доріжки 

Мета: розвивати у дітей спостережливість, пізнавальний інтерес під час ознайомлення з об’єктами 

неживої природи – снігом, його властивостями. Залучати дітей до простих порівнянь та елементів 

експерементування. Заохочувати дітей до активних дій зі сніжинками. Розвивати мислення, увагу, 

пам'ять. Виховувати інтерес до навколишкього. 

Музичне виховання 

 

Прогулянка І 

Спостереження За деревами на ігровому майданчику. 

Мета: Поглибити знання про стан дерев взимку, пригадати  їхні складові частини, виховувати 

дбайливе ставлення до природи. 

- Вже оголені давненько 

Всі дерева листяні, 

А ялиночка маленька  

У зеленому вбранні.  

Рухлива діяльність  

“Піднімаємо ручки” Ігри з різноманітними рухами 

«Ми – маленькі діти” Ігри з різноманітними рухами 

“Не наступи” Ігри з повзанням і лазінням 

Дид. гра «Світить сонечко у віконечко» з метою навчати дітей розрізняти поняття «довгий», 

«короткий». 

Індивідуальна робота___________________________________________________________________ 

Праця в природі «Миття квітів»: учити дітей разом з вихователем обприскувати квіти, витирати пил 

на широких листочках; розвивати вміння доглядати за квітами, виховувати старанність.  

ІІ половина дня 

Гімнастика пробудження 

Загартовуючи вправи 

Індивідуальна робота___________________________________________________________________ 

Інші види діяльності 

Валеологія 

Тема:  «Що можуть наші вушка».  М.: розповісти дітям, що функцією вуха є здатність розрізняти 

звуки. Розповісти про значення слуху в житті людини. 

Експерементально- дослідницька діяльність 
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Сніг 

Учити дітей називати і розрізняти об’єкти природного довкілля та їх властивості. Сніг — холодний, 

білий, м’який. Уточнити уявлення дітей про те, що сніг лежить на землі, деревах, будинках. 

Розширити знання, що на снігу залишаються сліди від дитячого взуття, ніг тварин, лап птахів, сніг 

рипить під ногами. Формувати вміння дітей встановлювати елементарні причиновонаслідкові 

зв’язки. Розвивати пізнавальний інтерес, спостережливість, сенсорні процеси. Виховувати уважність, 

самостійність. Викликати радісний настрій від побаченого 

С. р. гра. ______________________________________________________________________________ 

ІІ прогулянка  

Спостереження За хуртовиною. 

Мета: Дати уявлення про різні назви опадів узимку. 

- В небі хмара пролітала, 

Білий пух порозсипала. 

Він на землю міцно ліг, 

Називають його сніг. 

Рухова дія-сть«Не наступи»  з метою удосконалення вмінь ходити, переступаючи через кубики. 

Орієнтуватись у просторі. 

Дид.гра «Назви частини тіла» з метою закріплення знань про частини тіла, розвитку описового 

мовлення. 

Господарсько – побутова праця Вчити користуватися різними засатібками, виховувати охайність, 

вміння помічати неполадки в своєму одязі, звертатися за допомогою до дорослого. 

 

Робота з батьками____________________________________________________________________ 

Інші види організованої діяльності дітей ________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 Додаткові форми роботи_______________________________________________________________  

 

П’ятниця  –  Права дитини. 

Ранок 

Ранкові зустрічі 

Спостереження Бесіда « У кухонній шафі». 

Мета: Уточнити уявлення про предмети кухонного посуду. 

- Посуд гарно перемиєм, 

Витрем насухо, складемо, 

Пил зітремо й підметемо- 

Скрізь порядок наведемо. 

Ранкова гімнастика 

Рухлива діяльність 

Народна гра «КВОЧКА» 

М е т а : Вчити проявляти творчу ініціативу; розвивати увагу, вміння дотримуватися правил ігри. 

Виховувати бажання грати в народні ігри. 

Дид. гра Що підходить кішці?» з метою закріплення знань про умови життя кішок. Висновок: кішки 

– цікаві та корисні тварини. Їх називають друзями людей. Про них піклуються люди. 

Трудова діяльність 

Прибирання майданчика. Заохочувати малят змітатисніг зі споруд 

Індивідуальна робота___________________________________________________________________ 

Підготовка до с. р. гри__________________________________________________________________ 

Спеціально – організована діяльність 

Народознавство  

Тема: Українським національний посуд 

Мета: Формувати знання дітей про традиційну українську оселю, предмети домашнього побуту та 

вжитку: піч, мисник із посудом (глечик, глини, макітра, дерев'яна ложка), меблі (стіл, лава, 
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ослінчик). привертати увагу дітей на те, що в Галичині стіл у хаті застелений обрусом (скатертиною), 

на стінах висять образи, прикрашені вишиваними рушниками на ліжках - вишивані подушки, 

розповісти про звичай предмети побуту розписом, вишивкою. 

Фізичне виховання 

Тема:  Музичні іграшки 

Мета: підлізати під дугу грудьми вперед, вправляти у прокочуванні м'яча одне одному, ходьбі та бігу 

в одному напрямку; розвивати  увагу та орієнтування у просторі; виховувати бажання самостійно 

виконувати рухи. 

Матеріали: дуга, м'ячі (один м'яч на двох дітей), іграшковий котик, брязкальця. 

 План 

1.Чергування  ходьби та бігу за сигналом вихователя (по 20 с). 

2. Комплекс загальнорозвивальних вправ. 

Основні рухи: 1) підлізання під дугу грудьми вперед; 2) прокочування  м'яча одне одному. 

3. Рухлива гра «Хто тихіше?» 

4. Ходьба приставними кроками у середньому темпі (20 с). 

 

Прогулянка І 

Спостереження За сніжинкою. 

Мета: Звернути увагу  на її форму, пояснити, що багато сніжинок утворюють сніг. 

- В небі хмара пролітала, 

Білий пух порозсипала. 

Він на землю міцно ліг, 

Називають його сніг.  

Рухлива діяльність  

«Ми – маленькі діти” Ігри з різноманітними рухами 

“Не наступи” Ігри з повзанням і лазінням 

“Пташки літають” Ігри з ходьбою та бігом 

Дид. гра «Впізнай ласощі» з метою навчати дітей розрізняти ласощі за смаком та запахом. 

Індивідуальна робота___________________________________________________________________ 

Праця в природі «Ходить сон коло вікон»: вчити дітей охайно кладати свої речі, готуватися до сну; 

виховувати самостійність.  

ІІ половина дня 

Гімнастика пробудження 

Загартовуючи вправи 

Індивідуальна робота___________________________________________________________________ 

Інші види діяльності 

Театралізована діяльність 

Самостійні ігри  дітей в куточку рядження театралізованому осередкові 

Вчити дітей створювати казкові образи за допомогою масок – шапочок, переодягання. Виховувати 

дружні відносини між дітьми під час ігрової діяльності. 

Світ мистецтв 

Тема : Прикрасимо групу до новорічних свят (образотворча діяльність) 

Мета: Заохочувати дітей до створення святкового середовища в груповій кімнаті власноруч. 

Розвивати уяву,естетичний смак,творчі здібності дітей. Виховувати бажання прикрасити групу 

власноруч. 

С. р. гра. ______________________________________________________________________________ 

ІІ прогулянка  

Спостереження За кімнатними рослинами. 

Мета: Познайомити з деякими кімнатними рослинами. 

-Ви нас, дітки, доглядайте 

  І водою поливайте. 

  Щоб могли усі ми жити, 

  Треба землю розпушити. 
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Рухова дія-сть«Де подзвонили?», «Знайди прапорець» із метою розвитку спостережливості, 

витримки, розвитку вміння орієнтуватись у просторі. 

Дид.гра «Знайди пару» із метою закріпити уявлення про геометричні фігури (круг, квадрат, трикут 

ник); розвивати зосередженість, увагу; виховувати співчуття до інших. 

Господарсько – побутова праця«Складання іграшок у групі»: Привчати дітей знаходити місце 

іграшки на полиці, розвивати орієнтування у просторі, виховувати організованість, вміння слухати 

вказівки вихователя 

Робота з батьками____________________________________________________________________ 

Інші види організованої діяльності дітей ________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 Додаткові форми роботи_______________________________________________________________  

_______________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

 

Понеділок – Зимові свята. 

Ранок 

Ранкові зустрічі 

Спостереження За горобцями. 

Мета: Вчити впізнавати птахів за розміром, оперенню, звичкам; виховувати доброту, чуйність. 

- По стежинці навпростець 

Скаче сірий горобець. 

Що шукає він? Зернят 

Для своїх горобенят. 

Ранкова гімнастика 

Рухлива діяльність 

Народна гра «ДРІБУШЕЧКИ» 

М е т а : Вчити дотримуватися правил ігри. Виховувати інтерес до народних ігор. 

Дид. гра«Прикрась ялинку намистом» із метою навчати нанизувати намистинки, чергуючи їх за 

кольором та розміром. 

Трудова діяльність 

Виготовлення прикрас на ялинку.  

За допомогою вихователя діти роблять сніжинки, кольорові льодяники 

Індивідуальна робота___________________________________________________________________ 

Підготовка до с. р. гри__________________________________________________________________ 

Спеціально – організована діяльність 

Художня літ-ра  

Тема: Читання вірша І. Блажкевич «Новий рік» 

Мета: вчити дітей декламувати короткий вірш, уважно розглядати тематичні малюнки, візнавати та 

порівнювати героїв відповідного твору; повторювати за дорослим слова вірша та запам'ятовувати 

його;  формувати вміння самостійно коментувати події у творі; закріпити знання дітей про побачене, 

висловлювати свої враження та емоції; домагатися від дітей правильної вимови звуків, слів, 

виразності мовлення; активізувати словник словами: Навий рік, сяють, ясні вогні; виховувати інтерес 

до Новорічного свята. 

Матеріали: вірш «Новий рік» І. Блажкевич, тематичні малюнки, ялинка з іграшками. 

План 

1. Ігровий момент. 

Звучить Новорічна пісня і з'являється ялинка. 

2. Бесіда за малюнками. 

- Яке свято ми очікуємо?  - Хто прийде в гості до дітей?  А чому сумна наша ялинка? 

3. Читання вірша І. Блажкевич «Новий рік». 
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Запитання за змістом: - Яке свято прийде до нас? – Хто буде  сяяти ногнями? – У яких чобітках іде 

до нас Новий рік? 

Діти за вихователем повторюють вірш. 

- Прикрашання ялинки, водіння хороводу. 

- Підбиття підсумків заняття. 

Малювання  

Тема: Вогники на ялинці 

Мета: закріплювати знання про кольори, вправляти в умінні малювати пензликом. Вчити правильно 

набирати фарбу на весь ворс, малювати мазки, охайно користуватися фарбами. Викликати радісний 

настрій, бажання «запалити» на гілках ялинки вогники, розвивати дрібну моторику. Виховувати  

акуратність.  

Музичне виховання 

 

Прогулянка І 

Спостереження За погодою. 

Мета: Розширювати уявлення про те, як швидко міняється погода взимку; розвивати увагу, 

спостережливість. 

- Білий сніг пухнастий, 

У повітрі кружляє. 

І на землю тихо 

Падає, лягає. 

Рухлива діяльність  

“Не наступи” Ігри з повзанням і лазінням 

“Пташки літають” Ігри з ходьбою та бігом 

“Знади іграшку” Ігри на орієнтування в просторі 

Дид. гра «Зустрінемо з ляльками Новорічне свято» з метою вчити створювати і підтримувати у грі 

атмосферу свята. Накривати стіл, пригощати. 

Індивідуальна робота___________________________________________________________________ 

Праця в природі «Квіти – це красиво» : залучати дітей до миття кімнатних рослин, пояснити як 

правильно мити листя різних квітів, розвивати естетичний смак. 

ІІ половина дня 

Гімнастика пробудження 

Загартовуючи вправи 

Індивідуальна робота___________________________________________________________________ 

Інші види діяльності 

Година казки 

Мета: Вчити дітей уважно слухати казку з подальшим обговоренням її змісту,оцінювати поведінку і 

вчинки головних героїв. Розвивати зв′язне мовлення,увагу. Виховувати любов до народної творчості.  

• Читання народної казки «Лисичка і журавель» 

• Переказ казки дітьми. 

БЖД 

«Салют гарний, але небезпечний» 

Мета: пояснити дітям, що феєрверк , салюти не можна торкатися без дорослого; : допомогти дітям 

запам'ятати предмети, небезпечні для життя і здоров'я; допомогти самостійно зробити висновки про 

наслідки необережного поводження з ним. До чого може призвести. 

Розглядання ілюстрації; 

Дидактична гра «Обережно» 

Коли я показую іграшку ви плескаєте, а коли показую небезпечні предмети – показуєте знак 

«обережно». 

С. р. гра. ______________________________________________________________________________ 

ІІ прогулянка  

Спостереження Розповідь на тему: « Свої, чужі». 

Мета: Дати поняття про те, що не можна розмовляти з незнайомцями. 
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- Вийщла  дівчинка із двору, 

Незнайомець підійшов, 

Ти чужим не довіряй, 

Швидше, швидше утікай. 

Рухова дія-сть«Злови м'яч» із метою закріплення умінь дітей кидати м'яч та ловити обома руками, 

орієнтуватись у просторі; 

Дид.гра «Годівничка для пташки»  з мотою розширення знань про зимові явища та птахів, які 

залишаються у нас зимувати; вчити будувати споруду, розвивати сюжет, 

Господарсько – побутова праця«Прибирання ігрової зони». Учити дітей після самостійних ігор 

ставити машини «у гараж», виконувати прості трудові доручення. 

Робота з батьками____________________________________________________________________ 

Інші види організованої діяльності дітей ________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

 Додаткові форми роботи_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

Вівторок  – Зимові свята. 

Ранок 

Ранкові зустрічі 

Спостереження За ялинковими прикрасами. 

Мета: Розширити уявлення про ялинкові прикраси, про те, з чого вони зроблені.  

- Ялинку прикрашаєм, 

Бо свята ми чекаєм. 

Повісимо сніжинки 

На вікна і ялинку. 

Ранкова гімнастика 

Рухлива діяльність 

Народна гра «ДРІБУШЕЧКИ» 

М е т а : Вчити дотримуватися правил ігри. Виховувати інтерес до народних ігор. 

Дид. гра «Що для чого» з метою розвитку мовлення, мислення, уяви. Висновок: дорослі поспішають 

на роботу. Їх  одяг відповідає порі року і погоді. 

Трудова діяльність 

«Збираємось на свято». Вчити дітей розрізняти святковий одяг та одяг, який одягаємо щодня 

Індивідуальна робота___________________________________________________________________ 

Підготовка до с. р. гри__________________________________________________________________ 

 

Спеціально – організована діяльність 

Ліплення  

Тема: Новорічні іграшки для ялиночки 

Мета:  продовжувати вчити дітей робити колові рухи долонями, розкачувати глину; закріпити знання 

властивостей глини;  формувати вміння бачити у шматочку глини образ предмета;  розвивати 

інтерес, дрібну моторику рук; виховувати самостійність, акуратнісгь, радість від виконання роботи. 

Ускладнення: одна і багато іграшок. 

Матеріали: штучна ялиночка, глина, дощечки, серветки, новорічні іграшки. 

План 

1. Ігровий момент. 

Що за гостя в нас така: і зелена, і струнка? 
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- Ялиночка сумна, тому що не готова до свята, не прикрашена. Вона просить малят зліпити для неї 

іграшки-прикраси. 

2. Розглядання готових ялинкових прикрас. 

- Якої форми ялинкові прикраси?  - Якого кольору?  - На що вони схожі?  - Якого кольору хвоя у 

ялиночки?  - На яке свято прикрашають ялиночку?  - Хто ще приходить у гості до дітей на це свято? 

Вправляння дітей у прийомах розкачування глини, надання шматочку глини певної форми. 

Називання іграшки: «Я зліпив....» 

3. Розглядання готових іграшкових форм. 

Ведення хороводу навколо ялинки «Розвеселимо ялинку, заспіваемо пісню дзвінко». 

Розвиток мовлення 

Тема: Новорічні свята 

Мета: розширювати уявлення про новорічні свята, традиції святкування. Вчити дітей будувати 

відповідь до поставленого запитання. Активізувати словник дітей словами – предметами,  які 

використовують для розваг взимку, дієсловами. Учити дітей будувати прості та поширені речення з 

однорідними членами. Вчити відтворювати зміст сюжетної картинки за допомогою вихователя. 

Розвивати увагу, спостережливість, уяву, мовлення, виховувати любов до зими, зимових свят. 

Викликати позитивні емоції. 

Фізичне виховання – ІІ половина дня  

Тема:  Граємося, спортом займаємося з лялькою 

Мета: вчити пролізати під мотузкою лівим і правим боком, ловити м'яч;  удосконалювати навички 

ходьби по мотузці, що лежить зигзагом;  розвивати координацію рухів, окомір; виховувати увагу, 

зосередженість, чуттяя відстані. 

Матеріали: довга мотузка, стійка, великий м'яч. 

План 

1. Чергування ходьби та бігу за сигналом вихователя (по 20 с). 

2. Комплекс загальнорозвивальних вправ  

Основні рухи: 1) пролізання під мотузку лівим і правим боком; 2) ходьба по мотузці, що лежить 

зигзагом. 

3. Рухлива гра «Спіймай м'яч». 

Хід гри: діти стоять у колі. Вихователь із великим (20 см у діаметрі) м'ячем стоїть по середині кола і 

каже: «Марійко, лови м'яч!». Дитина ловить м'яч і кидає назад вихователеві. Вихователь поступово 

збільшує відстань до дітей (60-100 см). 

4. Ходьба «як мишки» у середньому темпі (20 с). 

 

Прогулянка І 

Спостереження За білкою. 

Мета: Закріпити знання про місце життя білки, чим живиться, як пересувається. 

- Пухнаста, маленька, 

Руденька, жвавенька. 

Прудкі стрибають ніжки, 

Гриби їсть та горішки. 

Рухлива діяльність  

“Пташки літають” Ігри з ходьбою та бігом 

“Знади іграшку” Ігри на орієнтування в просторі 

“Хованки” Ігри з різноманітними рухами 

Дид. гра «Сніжинки» з метою навчати фіксувати увагу на формі  (квадрат, круг). 

Індивідуальна робота___________________________________________________________________ 

Праця в природі Вправа «На прогулянку». Учити дітей брати одяг зі своєї шафи; одягати послідовно 

речі, допомагати один одному, виховувати самостійність. 

ІІ половина дня 

Гімнастика пробудження 

Загартовуючи вправи 

Індивідуальна робота___________________________________________________________________ 
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Інші види діяльності 

Конструювання 

тема : Новорічна листівка      (з паперу) 

Мета: Учити  дітей складати папір навпіл та прикрашати готовими деталями. Викликати радісні 

почуття від яскравої роботи. Виховувати бажання робити подарунки близьким людям. 

Гендерне виховання 

Дидактична гра “Ми — будівельники” 

Формувати рольову поведінку жінок та чоловіків — будівельників і водіїв вантажних машин. 

Удосконалювати вміння порівнювати і добирати предмети за кольором та величиною. 

Розвивати вміння конструювати нескладні будівлі з відповідного матеріалу. Виховувати 

дружелюбність 

С. р. гра. ______________________________________________________________________________ 

ІІ прогулянка  

Спостереження За снігом. 

Мета: Формувати уявлення про сніг. 

- Влітку- дощик, взимку- сніг 

З неба падають до ніг. 

Їжачки, зірки, колючки 

Тануть на дитячих ручках. 

Рухова дія-сть«Де подзвонили», «Знайди прапорець» із метою виховання спостережливості, 

витримки, навчати орієнтуватисьу просторі. 

Дид.гра «Одягнемо ляльку на прогулянку», удосконалювати  навички одягання і роздягання. 

Закріплювати знання про одяг, взуття, постіль. Розвивати уміння розрізняти одяг за порами року. 

Виховувати бажання  гратися ляльками. 

Господарсько – побутова праця Учити дітей самостійно помічати безлад у груповій кімнаті, ігровій 

зоні та наводити порядок. Складати іграшки на свої місця, виховувати самостійність. 

Робота з батьками____________________________________________________________________ 

Інші види організованої діяльності дітей ________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 Додаткові форми роботи_______________________________________________________________  

 

Середа – Зимові свята. 

Ранок 

Ранкові зустрічі 

Спостереження Бесіда про свято Миколая. 

Мета: Розповісти про те, хто такий Св. Миколай, яким дітям він приносить подарунки. 

- Через поле, через гай 

Йде до діток Миколай. 

У білесенькій торбинці 

Він усім несе гостинці. 

Ранкова гімнастика 

Рухлива діяльність 

Народна гра «ДРІБУШЕЧКИ» 

М е т а : Вчити дотримуватися правил ігри. Виховувати інтерес до народних ігор. 

Дид. гра «Грибочки по місцях» із метою навчати розрізняти основні кольори, знаходити певний 

колір і називати його. Розвивати дрібну моторику рук. 

Трудова діяльність 

Прикрашання ялинки. Вчити дітей виконувати трудові доручення: «Візьми», «Поклади», «Подай». 

Виховувати старанність 

Індивідуальна робота___________________________________________________________________ 

Підготовка до с. р. гри__________________________________________________________________ 

Спеціально – організована діяльність 
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Ознайомлення з соціумом 

Тема:  Тато, мама,  я – це моя сім’я 

Мета:  формувати уявлення дітей про сім’ю, членів сім’ї (тато, мама, дитина); учити орієнтуватися в 

іменах найближчих родичів, в основних видах хатньої роботи (прибирати, прасувати, готувати їжу); 

розвивати зв’язне мовлення, пам’ять, мислення, увагу; виховувати любов та повагу до батьків. 

Матеріал: лялька, сюжетні картинки на тему «Сім’я», схематичні зображення членів сім’ї: тата, 

матері, дівчинки, хлопчика. 

Хід  

1. Вихователь демонструє сюжетну картинку на тему «Сім’я». Бесіда за змістом. 

2.Пальчикова гра «Моя сім’я» 

3.Д/гра «Назви імена» 

4.Підведення підсумків. 

Математика 

Тема:  Веселі звуки 

Мета: звернути увагу дітей на різноманітність звуків у природі. Вчити розпізнавати звуки музичних 

інструментів, називати звуки за силою голосу. Розвивати увагу, вміння слухати і чути. Виховувати 

стриманість.  

 

Прогулянка І 

Спостереження За синичками і горобцями. 

Мета: Звернути увагу на спільні і відмінні ознаки синичок і горобців. 

- Пташечка маленька 

Крихітки клює. 

Пташечка маленька, 

Голос подає. 

Рухлива діяльність  

“Знади іграшку” Ігри на орієнтування в просторі 

“Хованки” Ігри з різноманітними рухами 

“Мавпочки” Ігри з повзанням і лазінням 

Дид. гра «Назви предмети білого кольору» з метою навчати  добирати предмети відповідно до 

кольору тла, розрізняти колір. Впізнавати і називати предмети, знаходита однакові кольори, 

удосконалювати  вміння  гратися іграшками, виховувати бережне ставлення до іграшок. 

Індивідуальна робота___________________________________________________________________ 

Праця в природі «Годування птахів»: Залучати дітей підгодовувати зимуючих птахів крихтами хліба 

та насінням, розвивати увагу, спостережливість, виховувати любов до живої природи. 

ІІ половина дня 

Гімнастика пробудження 

Загартовуючи вправи 

Індивідуальна робота___________________________________________________________________ 

Інші види діяльності 

Пропедевтика 

Мета:Продовжувати розвивати зорово-моторні функції. Удосконалювати графічні вміння і навички, 

вчити змальовувати візерунок. Тренувати в орієнтуванні на площині, вчити супроводжувати дії - 

словами: вгору, вниз, вліво, вправо 

• Завдання "Лабіринт". 

• Викладання ялинки, санок, сніжинки із сірників, рахункових паличок. 

• Завдання "Намалюй на другий рукавиці такий же візерунок". 

Розвиток духовно-моральних якостей 

Тема:Гарних манер набувати і ввічливими ставати 

Мета:Виховувати в дітей основи культури поведінки та спілкування зі своїми рідними та 

найближчим оточенням. Учити виявляти чемність,толерантність,готовність прийти на допомогу в 

разі потреби. 

*Дид. гра «У світі ввічливих слів» («Моралинки для Миколки та Маринки» стор.35) 
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С. р. гра. ______________________________________________________________________________ 

ІІ прогулянка  

Спостереження За вечірньою погодою. 

Мета: продовжувати спостерігати за тим, як змінилась погода протягом дня 

- Гей, Мороз, червоний ніс 

Ти іди собі у ліс, 

Щічки нам ти не морозь, 

Ми тебе не боїмось. 

Рухова дія-сть«Конячки», «Біжіть до прапорця» з метою удосконалення навичок ходьби та бігу 

Виховувати увагу та вчити орієнтуватись у просторі. 

Дид.гра Будівельно-конструкторські ігри за інтересами. Виховувати бажання закінчити будівлю й 

обіграти іі. Виховувати самостійність у роботі. 

Господарсько – побутова праця Самообслуговування.  

Вчити дітей мити руки з милом, на сухо витирати,  користуватися гребінцем, приводити себе в 

порядок. Формуючи в дітей навички самообслуговування. 

Робота з батьками____________________________________________________________________ 

Інші види організованої діяльності дітей ________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 Додаткові форми роботи_______________________________________________________________  

Четвер – Зимові свята. 

Ранок 

Ранкові зустрічі 

Спостереження  
Читання вірша Н. Забіли « Наша 

ялинка». 

Мета: Закріпити уявлення про свято Нового року, про назви предметів і дії з ними. 

- Ялинку ми прибрали, 

Прикраси почіпляли. 

Горять на ній яскраві 

І радужні вогні. 

Ранкова гімнастика 

Рухлива діяльність 

Народна гра «ДРІБУШЕЧКИ» 

М е т а : Вчити дотримуватися правил ігри. Виховувати інтерес до народних ігор. 

Дид. гра «Куди що покласти» з метою розвитку умінь класифікувати різні предмети за категоріями 

«одяг», «взуття». 

Трудова діяльність 

Прикрашання групової кімнати. Залучати дітей допомагати розвішувати гірлянди 

Індивідуальна робота___________________________________________________________________ 

Підготовка до с. р. гри__________________________________________________________________ 

 

Спеціально – організована діяльність 

Розвиток мовлення 

ЗАКРІПЛЕННЯ ВИМОВИ ЗВУКА О. 

Тема. Виховання чіткої вимови звукао в словах, розвиток фонематичного слуху. 

Мета. Добиватися чіткої вимови звукао в словах, намагатися, щоб діти вимовляли його 

тривало. 

Дидактична гра «Вгадай, чого не вистачає» 

Короткий опис 

Вихователь ставить на стіл іграшки, в назві яких ясно чується звук о. Потім він пропонує 

дітям подивитися на них, назвати їх і запам'ятати. Викликана дитина повинна ще раз подивитися на 
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іграшки і відвернутися. У цей час вихователь прибирає одну іграшку, а дитині пропонує вгадати, 

якої іграшки не вистачає. 

Цю гру можна проводити і так: дитина, уважно подивившись на іграшки, відвертається, а в 

цей час вихователь змінює іграшки місцями. Дитина повинна сказати, що змінилося. 

Методичні вказівки. Називаючи предмети, вихователь повинен виділяти звук о голосом. 

Розвиток мовленнєвого дихання 

Тема. Вироблення плавного мовленнєвого видиху. 

Мета. Вчити дітей злито вимовляти фразу з двох-трьох слів.  

Попередня робота. Дитина вчиться на одному видиху вимовляти 3-4 склади. 

Підготовча робота. Вихователь підбирає предметні картинки основних кольорів і робить з 

картону кубики тих же кольорів без однієї грані. 

Гра «Підбери за кольором» 

Короткий опис 

Дітям роздають картинки, на яких намальовані предмети різного кольору. Показуючи кубик, 

вихователь каже: «У кого картинки такого ж кольору, як кубик, підійдіть сюди». Діти виходять, 

показують свої малюнки, називають їх ( «Червона машина», «Червона куля» і т. д.) і складають у цей 

кубик. Гра продовжується до тих пір, поки всі діти не складуть свої картинки в кубики.  

Методичні вказівки. Стежити, щоб діти говорили слова разом, на одному видиху. 

Ознайомлення з природою 

Тема: Свято Ялинки 

Мета: поглиблювати знання дітей про дерево – ялинку. Вчити добирати до неї слова – ознаки, 

поглиблювати знання дітей про святкування Нового Року, роль на святі Діда Мороза, про 

різноманітність подарунків. Вправляти у називанні предметів, умінні використовувати у мовленні 

узагальню вальні слова – іграшки, солодощі. Сприяти розвитку зв’язного мовлення, мислення, уваги. 

Викликати інтерес до художнього слова, створити гарний настрій.   

Музичне виховання  

 

Прогулянка І 

Спостереження За перехожими. 

Мета: Закріпити знання про види одягу та їх призначення в зимову пору 

- Я морозу не боюсь, 

В кожушинку одягнусь, 

Хай мороз не злиться- 

Я у рукавицях. 

Рухлива діяльність  
“Хованки” Ігри з різноманітними рухами 

“Мавпочки” Ігри з повзанням і лазінням 

“У ворітця” Ігри з повзанням і лазінням 

Дид. гра «Відгадай, хто кричить» із метою закріплення умінь дітей розпізнавати домашніх птахів, 

тварин. Виховувати увагу, пам'ять. 

Індивідуальна робота___________________________________________________________________ 

Праця в природі «Збудуємо бабу снігову»: Залучити дітей до будування зі снігу споруд і снігової 

баби; прикрашати крижинками, виховувати старанність. 

ІІ половина дня 

Гімнастика пробудження 

Загартовуючи вправи 

Індивідуальна робота___________________________________________________________________ 

Інші види діяльності 

Валеологія 

«Світ запахів» 

Мета:  Уточнити уявлення дітей про орган  нюху, про значення запахів. Розвивати прагнення 

турбуватися про свій ніс, доглядати за ним. Виховувати бажання  бути чистим та приємно  пахнути. 

 Бесіда «Ніс-помічник». 
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 Д/г «Що приємно для носа, а що ні» 

С.р.г. «Магазин» (парфумерія) 

Експерементально- дослідницька діяльність 

Ялинка 

Продовжувати знайомити дітей з різними видами дерев — ялинкою. Розглянути гілочки, формувати 

в дітей поняття того, що в ялинки гілочки — це листочки. Дати дітям відчути на дотик, які гілочки 

колючі. Закріплювати вміння дітей впізнавати стовбур ялинки серед інших дерев. Розвивати 

мислення та пам’ять. Виховувати любов до природи 

С. р. гра. ______________________________________________________________________________ 

ІІ прогулянка  

Спостереження За  вітром. 

Мета: Формувати знання про вітер, вчити вести спостереження за вітром. 

- Пада, пада, пада сніг 

І лягає біля ніг. 

Вітерець легкий літає 

І сніжинки підіймає. 

Рухова дія-сть«Дострибни до прапорця» з метою удосконалення вмінь стрибати на обох ногах, 

просуваючись уперед. Розвивати спритність. 

Дид.гра«Льодова гірка» з метою навчання будувати льодову гірку, використовуючи різний 

будівельний матеріал, розвивати окомір.  

Господарсько – побутова праця«Миття рук». Вчити дітей правильно та ретельно мити руки з 

милом, витирати своїм рушничком; розвивати самостійність, виховувати бажання тримати руки в 

чистоті. 

Робота з батьками____________________________________________________________________ 

Інші види організованої діяльності дітей ________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 Додаткові форми роботи_______________________________________________________________  

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

П’ятниця  – Зимові свята. 

Ранок 

Ранкові зустрічі 

Спостереження  

Бесіда про улюблені зимові свята. 

Мета: Закріпити уявлення дітей  про свято Нового року, Різдва. 

- Ми Новий рік стрічаємо, 

Танцюєм і співаємо, 

У нашім дитсадочку 

Дзвінкий лунає сміх. 

Ранкова гімнастика 

Рухлива діяльність 

Народна гра «ДРІБУШЕЧКИ» 

М е т а : Вчити дотримуватися правил ігри. Виховувати інтерес до народних ігор. 

Дид. гра «Зберемо ляльку на прогулянку» з метою уточнення уявлень дітей про одяг та ого 

призначення. Вчити називати предмети зимового одягу, показати послідовність одягання.  

Активізувати в мові слова-назви зимового одягу. Виховувати бережне ставлення до особистих  

речей. 

Трудова діяльність 

Подарунки на свято. Вчити дітей нанизувати на шнурки намистинки 

Індивідуальна робота___________________________________________________________________ 

Підготовка до с. р. гри__________________________________________________________________ 
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Спеціально – організована діяльність 

Народознавство  

Тема: Фестиваль народних звичаїв 

Мета: Ознайомлювати дітей із традиціями та звичаями, пов'язаними зі святом Святого Миколая 

(чемним дітям Святий Миколай приносить подарунки); Різдвяними святами - свята вечеря в родині, 

колядки, щедрівки віншування, посівання. Залучати дітей до святкувань; ознайомлювати з 

обрядовими стравами: кутя, пампушки 

Фізичне виховання 

Тема: Зайчикова хатка 

Мета: вчити переступати через кубик; удосконалювати навички лазіння по драбині приставним 

кроком (до 1,5 м), стрибання на обох ногах на місці, бігати врозтіч; розвивати спритність, 

узгодженість рухів;  виховувати увагу, витримку, вміння слухати вихователя. 

Матеріали: чотири-п'ять кубиків, драбина, маски «зайчиків». 

План 

1. Ходъба на зовнішній стороні ступні «Як ведмедики», біг у середньому темпі (по 20 с). 

2. Комплекс  загальнорозвивальних вправ. 

Основні  рухи: 1) переступання через кубики (2 рази); 2) лазіння по драбині приставним кроком (до 

1,5 м). 

3. Рухлива  гра «Зайчики біленькі сидять». 

4. Ходьба  приставними кроками, лівим і правим боком у середньому темпі (20-30 с) 

 

Прогулянка І 

Спостереження За вороною. 

Мета: познайомити з зовнішнім виглядом ворони, її повадками, називати частини тіла. 

- Гордо птаха походжає, 

Пташенят життю навчає. 

Дуже мудра чорна птиця, 

І біда, як розізлиться. 

Рухлива діяльність  

“Хованки” Ігри з різноманітними рухами 

“Мавпочки” Ігри з повзанням і лазінням 

“Принеси предмет” Ігри з ходьбою та бігом 

Дид. гра «Грибочки на місцях» із метою закріплення знань про основні кольори, вміння знаходити 

певний колір і називати його. Розвивати дрібну моторику рук. 

Індивідуальна робота___________________________________________________________________ 

Праця в природі «Приберемо на майданчику». Залучати дітей до очищення лавок і обладнання на 

майданчику від снігу. Виховувати самостійність. 

ІІ половина дня 

Гімнастика пробудження 

Загартовуючи вправи 

Індивідуальна робота___________________________________________________________________ 

Інші види діяльності 

Театралізована діяльність 

Новорічний карнавал 

Вчити співпереживати героям, спонукати до активних дій під час свята. Формувати вміння діяти за 

вказівкою вихователя. Викликати веселий, радісний, святковий настрій. Виховувати естетичні 

почуття. 

Світ мистецтв 

Вечір народної творчості ( худож.мовленнєва діяльність) 

Тема:Заохочувати дітей до виразного декламування потішок,забавлянок , дражнилок. Сприяти 

виникненню в грі дружніх, партнерських відносин та ігрових об’єднань за інтересами. Розвивати 

виразність,дикцію,темп мовлення. Виховувати любов до народної творчості. 
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С. р. гра. ______________________________________________________________________________ 

ІІ прогулянка  

Спостереження За снігом. 

Мета: Закріпити знання про властивості снігу. 

- Падав, падав, падав сніг- 

Для усіх, усіх, усіх. 

І дорослих і малих 

І веселих і сумних. 

Рухова дія-сть«Пташки літають» із метою вправляння у зістрибуванні з невисоких предметів і бігові 

врозтіч. Виховувати увагу. 

Дид.гра «Прикрась ялинку намистом» із метою навчати нанизувати сніжинки, чергуючи їх за 

кольором та розміром. 

Господарсько – побутова праця Вправа «Одягни  колготи»: Вчити дітей одягати колготи самостійно 

після сну, виховувати навички самообслуговування. 

Робота з батьками____________________________________________________________________ 

Інші види організованої діяльності дітей ________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 Додаткові форми роботи_______________________________________________________________  
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