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                                                                                                                                Директор КЗ «Бесарабівська гімназія» 

                                                                                                                                                              29 березня 2021 року 

__________  Інна ВОЛКОВА 

 

 

 

                                          Перспективне планування  занять на  квітень 2020/2021 навчального року. 

Тема тижня: «Світ прав дитини» 

   01.04 02.04 

   1. Інтегроване:          

Логіко-

математичний 

розвиток/ 

ознайомлення з 

природним 

довкіллям (ст.гр)       

«Наші справи на   

весні. Лічба.» 

2. Ознайомлення з 

природним 

довкіллям (мол, 
серед)  «Птахи 

прилетіли» 

3. Здоров’я та 

фізичний розвиток   
Ходьба по мотузці 

покладеній зиг-загом. 

Метання торбинок з 

піском у вертикальну 

ціль 

 1. Інтегроване: 

Ознайомлення з 

соціумом/розвиток 

мовлення і культура 

мовленнєвого 

спілкування (всі) 
«Весна любить 

працьовитих»  

2. Ознайомлення з 

соціумом (мол) «Всі 

піклуються про мене»   

3. Здоров’я та 

фізичний розвиток 
Стрибки у довжину. 

Підтягування по канату 

на гору  

 

 

 

 



  

  05.04 06.04 07.04 08.04 09.04 

1.  Інтегроване: 

Ознайомлення з 

соціумом/розвиток 

мовлення і культура 

мовленнєвого 

спілкування  (ст. 
серед.) «Моє ім’я - 

дорога до життя»  

2. Розвиток 

мовлення і культура 

мовленнєвого 

спілкування  (мол.) 
«Привіт горобчику»  

3. Художньо-

продуктивна 

діяльність (музика) 
Спів пісень «Писанка»  

танцювальні рухи, гра 

«Хто швидше займе 

стільчик»    
   ІІ половина дня                      

4. Художньо-

продуктивна 

діяльність 

малювання (всі) 

 «Моя улюблена 

1.  Логіко-

математичний 

розвиток (ст.)  

 «Як ми вміємо 

рахувати»   

(серед.,мол.) «Котик і 

півник» 

2. Ознайомлення з 

природним 

довкіллям (ст.) 
«Птахи весною»   

3. Здоров’я та 

фізичний розвиток   
Лазіння по 

гімнастичній стінці 

однойменним 

способом. Стрибки на 

обох ногах 

    ІІ половина дня                      

4.Художньо-

продуктивна 

діяльність (худ. літ)  
(всі)  Розповідання 

української народної 

казки «Коза – дереза»   

1. Розвиток 

мовлення і культура 

мовленнєвого 

спілкування (ст.) 
«Мильна бульбашка»                         

 2. Ознайомлення з 

соціумом/ розвиток 

мовлення і культура 

мовленнєвого 

спілкування (мол. 
серед.) «Право на 

любов»                                       

3. Ознайомлення з 

соціумом (ст.) 
«Культура 

спілкування»                

4.Художньо-

продуктивна 

діяльність (музика) 
Пісня «Писанка», 

слухання  «Не 

слухняний дощик», 

танцювальні рухи , 

гра «Подоляночка» 

    ІІ половина дня                     

5.Художньо-

1. Інтегроване:          

Логіко-

математичний 

розвиток/ 

ознайомлення з 

природним 

довкіллям (ст.гр)       

«Весняні свята.» 

2. Ознайомлення з 

природним 

довкіллям (мол, 

серед)  «Тварини 

весною» 

3. Здоров’я та 

фізичний розвиток   
Ходьба по 

гімнастичній лаві. 

Метання у 

вертикальну ціль 

  

 

 

 

 

 

 

1. Інтегроване: 

Ознайомлення з 

соціумом/розвиток 

мовлення і культура 

мовленнєвого 

спілкування (серед, 
мол) «Уже квітень за 

вікном» 

2. Ознайомлення з 

соціумом (мол) 
«Смачна та корисна 

їжа»    

3. Здоров’я та 

фізичний розвиток  
Метання на дальність. 

Стрибки у довжину з 

місця  

 

 



іграшка»  продуктивна 

діяльність 

(ліплення/аплікація) 
«Маленьке козенятко» 

 

 

 

 

   

Тема тижня: «Безпека дитини» 

12.04 13.04 14.04 15.04 16.04 

 1.Інтегроване: 

Ознайомлення з 

соціумом/розвиток 

мовлення і культура 

мовленнєвого 

спілкування  (ст. 
серед) «Про смачну та 

здорову їжу»  

2. Розвиток 

мовлення і культура 

мовленнєвого 

спілкування  (мол.) 
«Кумедний клоун»  

3.  Художньо-

продуктивна 

діяльність (музика) 
Знайомство з піснею  

«Писанка», слухання 

«Веселі музики», 

танцювальні рухи, гра 

«Подоляночка» 

    ІІ половина дня                      

4. Художньо-

продуктивна 

діяльність 

1.  Логіко-

математичний 
розвиток (ст.) 

«Вирушаємо в політ»   

(серед., мол.) «У місті 

цифр» 

2. Ознайомлення з 

природним 

довкіллям (ст.) 

«Знайомство з вітром»   

3. Здоров’я та 

фізичний розвиток 
Лазіння по 

гімнастичній стінці. 

Кидання м’яча від 

грудей.  

    ІІ половина дня                      

4.Художньо-

продуктивна 

діяльність (худ. літ)  
(всі) Читання вірша 

Р.Завадович 

«Великодні гості» 

1. Розвиток 

мовлення і культура 

мовленнєвого 

спілкування  (ст.) 
«Зустріч з весною»                         

 2. Ознайомлення з 

соціумом/ розвиток 

мовлення і культура 

мовленнєвого 

спілкування (мол. 
серед) «Право на 

турботу»                                       

3. Ознайомлення з 

соціумом (ст.) «Сила 

кожної людини у 

дружній родині»                                

4.Художньо-

продуктивна 

діяльність (музика)  
Розучування І 

куплетах  пісні  

«Писанка» 

гра «Вертушка» 

   ІІ половина дня                      

5.Художньо-

1. Інтегроване:          

Логіко-

математичний 

розвиток/ 

ознайомлення з 

природним 

довкіллям (ст.гр)       

«Перші весняні квіти» 

2. Ознайомлення з 

природним 

довкіллям (мол, 

серед)  «Рослини 

весною) 

3. Здоров’я та 

фізичний розвиток 
Стрибки у довжину з 

розбігу. Лазіння по 

гімнастичній стінці  

 

1. Інтегроване: 

Ознайомлення з 

соціумом/розвиток 

мовлення і культура 

мовленнєвого 

спілкування (серед, 
ст.) «Полохливі 

стрибуні»    

2. Ознайомлення з 

соціумом (мол) 
«Пігулки та вітаміни»    

3. Здоров’я та 

фізичний розвиток  
Стрибки у довжину з 

розбігу. Перелізання 

через колоду  

 

 

 

 

 

 



малювання (всі) 

«Веселий клоун» 
продуктивна 

діяльність 

(ліплення/аплікація) 

«Мухомор»                          

19.04 20.04 21.04 22.04 23.04 

1.  Інтегроване: 

Ознайомлення з 

соціумом/розвиток 

мовлення і культура 

мовленнєвого 

спілкування  (ст. 

серед) «Свої та чужі 

люди»  

2. Розвиток 

мовлення і культура 

мовленнєвого 

спілкування  (мол.) 

«Клопоти з 

немовлятком»  

3.  Художньо-

продуктивна 

діяльність (музика) 
 Розучування  пісні  

«Писанка» 

Слухання пісні 

«Прощавай дитсадок», 

муз рухи «Танець з 

ляльками»   

      ІІ половина дня                      
4. Художньо-

продуктивна 

діяльність 

1.  Логіко-

математичний 

розвиток (ст.) 

«Розв’язування задач»   

(серед ., мол.) 
«Безпечні іграшки» 

2. Ознайомлення з 

природним 

довкіллям (ст.) 
«Комахи весною»   

3. Здоров’я та 

фізичний розвиток  
Кидання м’яча від 

грудей. Ходьба по 

колоді   

ІІ половина дня 

4.Художньо-

продуктивна 

діяльність (худ. літ)  
(всі)   Читання казки 

«Лисичка -сестричка»  

1. Розвиток 

мовлення і культура 

мовленнєвого 

спілкування (ст.)  
«Мандрівка у космос»                         

 2. Ознайомлення з 

соціумом/ розвиток 

мовлення і культура 

мовленнєвого 

спілкування (мол. 

серед.)) «У світі 

дорожнього руху»                                       

3. Ознайомлення з 
соціумом (ст.) «Свято 

Великодня»                  

4.Художньо-

продуктивна 

діяльність (музика)   
Слухання пісні  

«Розмалюю писанку» 

танцювальні рухи , 

муз. рухи «Вертушка» 

     ІІ половина дня                      

 5.Художньо-

продуктивна 

діяльність 

(ліплення/аплікація) 

1. Інтегроване:          

Логіко-

математичний 

розвиток/ 

ознайомлення з 

природним 

довкіллям (ст.гр)         
«Метелики. Суміжні 

числа» 

2. Ознайомлення з 

природним 

довкіллям (мол, 

серед)  «Комахи 

весною» 

3. Здоров’я та 

фізичний розвиток  
Лазіння по 

гімнастичній стінці. 

Стрибки на обох ногах 

  

 День здоров'я  
 «Небезпечні 

 предмети»   

Здоров’я та фізичний 

розвиток   
Лазіння по 

гімнастичній стінці 

однойменним 

способом. Стрибки на 

обох ногах 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



малювання (всі) 

«Зустріч зайчика з 

колобком»  

«Шпаківня»    

26.04 27.04 28.04 29.04 30.04 

  1.  Інтегроване: 

Ознайомлення з 

соціумом/розвиток 

мовлення і культура 

мовленнєвого 

спілкування  (ст. 

серед) «Отруйні гриби 

та ягоди»  

2. Розвиток 

мовлення і культура 

мовленнєвого 

спілкування  (мол.) 

«Цікаво знати дітям, 

про все, що є на світі»  

3.  Художньо-

продуктивна 

діяльність (музика) 
 Розучування  пісні  

«Розмалюю писанку» 

Слухання пісні «Що 

таке наш дитсадок».  

      ІІ половина дня                      
4. Художньо-

продуктивна 

діяльність 

малювання (всі) 

«Писанка»   

1.  Логіко-

математичний 

розвиток (ст.) «Часові 

уявлення»   

(серед ., мол.) «В 

гостях у мудрої сови» 

2. Ознайомлення з 

природним 

довкіллям (ст.) 
«Космічна подорож»   

3. Здоров’я та 

фізичний розвиток  
 Ходьба по мотузці 

зиг-загом. Метання 

торбинок у 

вертикальну ціль 

      ІІ половина дня                      

4.Художньо-

продуктивна 

діяльність (худ. літ)  

(всі)   Читання  

української народної 

казки «Цап та баран»  

1. Розвиток 

мовлення і культура 

мовленнєвого 

спілкування  (ст.) 

«Чотири пори роки»                         

 2. Ознайомлення з 

соціумом/ розвиток 

мовлення і культура 

мовленнєвого 

спілкування (мол. 

серед.) «Цікава 

зустріч»                                       

3.Ознайомлення з 

соціумом (ст.) 

«Безпечна 

прогулянка»                

4.Художньо-

продуктивна 

діяльність (музика)   
 Спів  «Писанка», 

«Розмалюю писанку», 

ІІ половина дня                          

 5.Художньо-

продуктивна 

діяльність 
(аплікація)«Машини 

спец. призначення»                                                   

1 Логіко-

математичний 

розвиток 
 (ст. гр) «Розклад 

уроків»          

2. Ознайомлення з 

природним 
довкіллям (всі) «У 

зоопарку»   

3. Здоров’я та 

фізичний розвиток  
 Лазіння в упорі. 

Кидання м’яча обома 

руками знизу та від 

грудей (у парах) 

 

  

1. Інтегроване: 

Ознайомлення з 

соціумом/розвиток 

мовлення і культура 

мовленнєвого 

спілкування (серед, 

ст.) «Великодні 

писанки»    

2. Ознайомлення з 

соціумом (мол) 

«Писанка»    

3. Здоров’я та 

фізичний розвиток  
Стрибки у довжину з 

розбігу. Перелізання 

через колоду  

 

 

 

 


