
-Комплексне  календарно-тематичне планування за лініями розвитку для  дітей  

4-5 років. 

*Скорочення освітніх ліній: МД-мовлення дитини, ДСПП-дитина в сенсорно-пізнавальному просторі, ДСК-дитина у світі культури, ДПД-дитина 

у природному довкіллі, ГД-гра дитини, ДС-дитина в соціумі. 

№ Дата 

прове
дення 

Тема заняття Освітні  завдання Сенсорні  ігри Рекомендац
ії 

Примітка 

1. 1 серпень Знайомство. 4 пори року. Літо – минає. 
Малювання на тему « Сонце та море» 

Знайомство дітей з вихователем, вчити 
дітей називати своє ім’я та прізвище. 
Розповісти про свою сім’ю.  
Налаштувати дітей на позитивну 
атмосферу уроку, допомогти встановити 
дружелюбний зв'язок між дітьми. 
Розповісти дітям про зміни в природі по 
кожній порі року. Вчити відповідати на 
питанні по малюнкам. 
Вчити дітей малювати восковим олівцем 
хвилясті лінії – море, а також сонце, 
хмарки. 

 

Див. картотеку ігор    

2. 2 

 
серпень Діагностика Виявити попередній рівень знань 

дітей. 
  Тестування 

вхідне для дітей 
4-5 р. 

3. 3 серпень Мовлення дитини. 

Звукова культура. Знаходимо звук у слові. 
Дитина у природному довкіллі. 

Бесіда «Твоя країна-Україна» 
Дитина в сенсорно-пізнавальному 

просторі 

Повторення поняття про колір та відтінки. 
Цифри 1,2,3. 
Дитина у світі культури 

Малювання «Барвиста галявина» 

Розвивати фонематичний слух. Виробляти 

правильну артикуляцію язика, зубів та 

щелепно-лицевих м`язів; дати уявлення 

про фонематичний аналіз, форм вати 

вміння чути звук в слові, не називаючи 

його місцезнаходження. 

Закріпити назви кольорів. 

Вчити змішувати фарби для отримання 

нового відтінку. Розвивати нюх. 

Див. картотеку ігор   

 

 

С.29-30 «Учим 
грамоту. 
Готовим руку к 
письму» 

 

Навколишній 
світ с.1  

4. 4 серпень МД 

Фонематичний аналіз. Звукова культура. 

Я- людина. Моє ім’я та прізвище. 
ДСПП  

Цифри 1,2,3.Повторення. 
ДСК 

Збагачувати лексику словами, за 

допомогою яких можна описати людину. 

Вчити називати своє ім’я та прізвище. 
Вчити узгоджувати прикметники з 

іменниками.  

   
С.31-32 «Учим 
грамоту. 
Готовим руку к 
письму» 

 



Обведення за контуром долоні. 
 

 
 
c.1”Игралочка” 

 листопад 

 
МД   

Друкування літери Т. Звуки [Т] — [Д], 

[Т'] — [Д'] 
ДПД 

Закріплення теми – тварини.  
ДСПП 

Всередині, ззовні. 
ДСК 

Ліплення з пластиліну «Удав» 

Учити складати описову розповідь за 

запитаннями; вправляти у вживанні 
іменників із прийменниками в різному 

значенні, закріпити узагальнююче поняття 

«тварини».  

 
Вчити розкатувати ковбаску та робити її 
хвилястою, прикрашати зверху зернами 
гороху. 

Див. картотеку ігор  Навколишній світ 

с. 23 
 

 

С.22“Играл.” 

 листопад 

 
МД   

Літера  Б Звуки [Б], [Б']; [Б] — [Б'].  
 ДПД 

Казка «Лікар Айболить» 

ДСПП 

Попереду, позаду, між. 
ДСК 

Малювання. Обведення малюнків тварин 

за контуром. 

Навчити  виділяти елемент ритмічного 

малюнка наголосом. Навчити  чітко 

виголошувати звуки [Б], [Б''], 

диференціювати їх на слух і у вимові. 
Навчити ділити на склади двох-

трискладові слова без збігу приголосних. 

Продовжувати учити добирати родинні 
слова до заданого слова. Учити звуковому 

аналізу слів. 

   

 

 

 

С.23“Играл.” 

2

6 

листопад 

 
МД 

Розповідь про свою кімнату. Друкування 

літери Б. Читання складів. 

ДПД 

Мій будинок.  Правила безпеки вдома. 
ДСПП 

Попереду, позаду, між. 
ДСК 

Конструювання - дім 

Називати, з яких елементів складається 
дім. Продовжувати використовувати 
прикметники у розповіді, відповідати на 
питання: Який? Повторити поняття 
високий на низький. Знаходити у кімнаті 
слова, які починаються на Б. 

  Навколишній  
світ с. 41 
 

 

 

С.24“Играл.” 

 листопад 

 
МД  

Літера П. Звуки [П], [П']; [П] — [П']. 
 ДПД 
Правила безпеки вдома. 
ДСПП 

Пара 
ДСК 

Аплікація –пара черевиків. 

Учити  упізнавати близьких людей по 

голосу. Учити виконувати графічні вправи. 

Навчити чітко виголошувати звуки [П], 

[П''], диференціювати і на слух і у вимові. 
Учити виголошувати серію складів із 

збігом згодні звуків. Розвивати фонемні 
вистави. Учити самостійно аналізувати 

слово пес, складати пропозиції за 

опорними словами. 
закріплювати правила безпечного 

поводження під час пожежі, користування 

ліками та побутовою хімією; виховувати 

почуття відповідальності за своє життя 

Див. картотеку ігор   

 

 

 

С.25“Играл.” 

5

8 

Березень МД  
Літера Щ.  

Учити дитяти уважно вслухуватися в мову 
дорослого, розрізняти на слух правильне і 

Див. картотеку ігор   
 



ДПД   
Емоції 
ДСПП 

Циліндр 
ДСК 

Малювання літери Щ на піску. 

неправильне вживання часів дієслів. 
Навчити виголошувати звук [Щ]. 

 
С.51 -“Играл.” 

5

9 

Березень МД   
Читання складів. Друкування Щ . 
ДПД   

Рослини 
ДСПП 
Циліндр 
ДСК 

Ліплення літери Щ з тіста. 

Розвивати мовне дихання, збагатити 

словник іменниками, дієсловами, 

прикметниками. Учити виділяти з мови 
слова із заданим звуком.  
Вчити називати рослини, об’єднувати в 
групи : «дерева», «гриби», «квіти» 

   

Навколишній 
світ с. 49 
 
 
С.52-“Играл.” 

6
0 

Березень МД  
Читаємо склади А, О, У, И, Е, І, Є з 
вивчених літер. 
ДПД   

Пасха – родинне свято 
ДСПП 

Конус 
ДСК 

Аплікація «Пасхальний куліч» 

Розказувати про весняне свято – Пасху. 
Основні атрибути цього свята, звичаї.  
Читати відкриті за закриті склади с 
вивчених літер, виховувати інтерес до 
народних звичаїв. 

Див. картотеку ігор  С.53-“Играл.” 

 Квітень МД   
Звук і літера Й . 
ДПД 

Водиця- чарівниця 
ДСПП 

Конус 
ДСК 

Моделювання літери Й. 

Учити уважно вслухуватися в мову 
дорослого, правильно розуміти логіко-
граматичні конструкції. Навчити дитяти 
правильно виголошувати звук [Й]. Вчити 
робити звукові схеми. 

   

Навколишній 
світ с. 51 
 
 
 
С.54 -“Играл.” 

 Квітень МД   
Друкування літери Й. Читання складів 
ДПД  

Пташки прилетіли 
ДСПП 
Конус, циліндр повторення 
ДСК 

Конструювання шпаківні. 

Розширювати знання про довкілля, 
називати птахів, які прилетіли учити 
уважно слухати казку, відповідати  на 
запитання за текстом; розвивати 
фонематичний слух, мовне дихання, 
уміння виділяти звук у слові;  

Див. картотеку ігор   
 
 
 
 
 

 


