
 

Орієнтовний режим дня  на процеси життєдіяльності  

дітей раннього віку групи «Росинка»  

 

Процеси Година доби 

Зустріч дітей, огляд, ігри, індивідуальне 

спілкування, гімнастика 

 

7.00 – 7.50 

Сніданок 

 

8.10 – 8.35 

Ігри, самостійна діяльність (за власним вибором 

дітей) 

8.35 – 9.15 

 

Організація різних видів діяльності дітей за  

освітніми лініями, підгрупові,  фронтальні  

Індивідуальні  корекційні заняття 

І підгрупа: 9.15 – 9.30 

ІІ підгрупа: 9.40 – 9.55 

9.55-10.10 

10.20-11.35 

 

Підготовка до прогулянки, прогулянка 10.35 - 11.40  

Обід 

 

11.50 – 12.20 

Підготовка до сну, сон 

 

12.20 – 15.00 

Поступовий (в міру пробудження дітей) підйом, 

оздоровчі процедури 

15.00 – 15.25 

Полуденок 15.25 – 15.50 

Корекційно-розвиткова робота 15.50 -17.00  

Ігри, самостійна діяльність (за власним вибором 

дітей), заняття індивідуальні та у підгрупах 

15.50 – 16.20 

 

Підготовка до прогулянки, прогулянка 

 

16.20 – 18.00 

Поступове (підгрупами) повернення з 

прогулянки, роздягання, ігри 

17.40 – 18.00 – 18.10 

Ігри, бесіди вихователя з батьками, повернення 

дітей додому 

18.40 – 19.00 

                                                    

                                                      

 

 

 

 

. 



Орієнтовний режим дня  на процеси життєдіяльності  

дітей раннього віку групи «Ромашка «А»  

 

Процеси Година доби 

Зустріч дітей, огляд, ігри, індивідуальне 

спілкування, гімнастика 

 

7.00 – 7.50 

Сніданок 8.10 – 8.35 

Ігри, самостійна діяльність (за власним вибором 

дітей) 

 

8.35 – 9.15 

 

Організація різних видів діяльності дітей за  

освітніми лініями, підгрупові,  фронтальні  

Індивідуальні  корекційні заняття 

І підгрупа: 9.15 – 9.30 

ІІ підгрупа: 9.40 – 9.55 

9.55-10.10 

10.20-11.35 

 

Підготовка до прогулянки, прогулянка 10.35 - 11.40  

Обід 

 

11.50 – 12.20 

Підготовка до сну, сон 

 

12.20 – 15.00 

Поступовий (в міру пробудження дітей) підйом, 

оздоровчі процедури 

 

15.00 – 15.25 

Полуденок 15.25 – 15.50 

Корекційно-розвиткова робота 

 

15.50 -17.00  

Ігри, самостійна діяльність (за власним вибором 

дітей), заняття індивідуальні та у підгрупах 

 

15.50 – 16.20 

 

Підготовка до прогулянки, прогулянка 16.20 – 18.00 

Поступове (підгрупами) повернення з 

прогулянки, роздягання, ігри 

17.40 – 18.00 – 18.10 

Ігри, бесіди вихователя з батьками, повернення 

дітей додому 

18.40 – 19.00 

 

                

 

 

                                    

                                                      



Орієнтовний режим дня  на процеси життєдіяльності групи середнього 

дошкільного віку групи «Калинка» 

Процеси Година доби 

Ранкова зустріч дітей, ігри, самостійна діяльність 

за вибором дітей, індивідуальне спілкування, 

гімнастика 

7.00 – 8.35 

Сніданок 8.35 – 9.00 

Ігри, організація різних видів діяльності дітей за  

освітніми лініями БКДО, підготовка до занять, 

заняття, підгрупові, фронтальні   

 Індивідуальні корекційні  заняття 

9.00 – 10.00 

І підгрупа: 9.10 – 9.30 

ІІ підгрупа: 9.40 – 10.00 

10.00-10.20 

10.00-11.40 

Підготовка до прогулянки, прогулянка, 

індивідуальні заняття 

10.00 – 12.25 

Обід 12.25 – 13.00 

Підготовка до сну, сон 13.00 – 15.00 

Поступовий підйом, оздоровчі процедури 

 

15.00 – 15.20 

Полуденок  

Заняття 

Ігри, самостійна діяльність 

15.20 - 15.40 

15.40 – 16.00 

16.00– 16.45 

Корекційно-розвиткова робота  

 

15.40 -17.00 

Підготовка до прогулянки, прогулянка  16.45 – 18.00 

Ігри, самостійна діяльність за вибором дітей, 

бесіди вихователя з батьками, повернення дітей 

додому 

 

17.30 – 18.00 

Підготовка до вечері, вечеря 18.00 – 18.45 

Ігри, самостійна діяльність за вибором дітей, 

бесіди вихователя з батьками, повернення дітей 

додому 

 

18.45 – 19.00 

 

 

 

 

 

 



Орієнтовний режим дня  на процеси життєдіяльності  

різновікової групи «Грибочок» 

Процеси Година доби 

Ранкова зустріч дітей, ігри, самостійна діяльність 

за вибором дітей, індивідуальне спілкування, 

гімнастика 

7.00 – 8.35 

Сніданок 8.35 – 9.00 

Ігри, організація різних видів діяльності дітей за  

освітніми лініями БКДО, підготовка до занять, 

заняття, підгрупові, фронтальні   

 Індивідуальні корекційні  заняття 

9.00 – 10.00 

І підгрупа: 9.10 – 9.30 

ІІ підгрупа: 9.40 – 10.00 

10.00-10.20 

10.00-11.40 

Підготовка до прогулянки, прогулянка 10.00 – 12.10 

Обід 12.10 – 13.00 

Підготовка до сну, сон 13.00 – 15.00 

Поступовий підйом, оздоровчі процедури 15.00 – 15.30 

Полуденок  

Заняття 

Ігри, самостійна діяльність, індивідуальні  

15.30 - 15.40 

15.40 – 16.00 

16.00– 16.45 

Корекційно-розвиткова робота  15.40 -17.00 

Підготовка до прогулянки, прогулянка  16.45 – 18.00 

Ігри, самостійна діяльність за вибором дітей, 

бесіди вихователя з батьками, повернення дітей 

додому 

17.30 – 18.00 

Підготовка до вечері, вечеря 18.00 – 18.45 

Ігри, самостійна діяльність за вибором дітей, 

бесіди вихователя з батьками, повернення дітей 

додому 

18.45 – 19.00 

 

 

 



Орієнтовний режим дня  на процеси життєдіяльності групи старшого 

дошкільного віку групи «Дзвіночок» 

Процеси Година доби 

Ранкова зустріч дітей, ігри, самостійна діяльність 

за вибором дітей, індивідуальне спілкування, 

гімнастика 

7.00 – 8.35 

Сніданок 8.35 – 9.00 

Ігри, організація різних видів діяльності дітей за  

освітніми лініями , підготовка до занять, заняття, 

підгрупові, фронтальні  

Індивідуальні корекційні  заняття 

9.00 – 10.50 

І підгрупа: 9.00 – 9.30 

ІІ підгрупа: 9.40 – 10.10 

10.10-10.30 

10.30-12.00 

Підготовка до прогулянки, прогулянка, 

індивідуальні заняття 

10.50 – 12.25 

Обід 12.25 – 13.00 

Підготовка до сну, сон 13.00 – 15.00 

Поступовий підйом, оздоровчі процедури 

 

15.00 – 15.30 

Полуденок  

Заняття 

Ігри, самостійна діяльність, індивідуальні  

15.30 - 15.45 

15.45 – 16.10 

16.10– 16.45 

Корекційно-розвиткові заняття  15.30– 17.00 

Підготовка до прогулянки, прогулянка  16.45 – 18.00 

Ігри, самостійна діяльність за вибором дітей, 

бесіди вихователя з батьками, повернення дітей 

додому 

18.00 – 19.00 

 

 

 

 



Орієнтовний режим дня  на процеси життєдіяльності групи старшого 

дошкільного віку групи «Колобок»» 

Процеси Година доби 

Ранкова зустріч дітей, ігри, самостійна діяльність 

за вибором дітей, індивідуальне спілкування, 

гімнастика 

7.00 – 8.35 

Сніданок 8.35 – 9.00 

Ігри, організація різних видів діяльності дітей за  

освітніми лініями , підготовка до занять, заняття, 

підгрупові, фронтальні   

Індивідуальні корекційні  заняття 

9.00 – 10.00 

І підгрупа: 9.00 – 9.30 

ІІ підгрупа: 9.40 – 10.10 

10.10-10.30 

10.30-12.00 

Підготовка до прогулянки, прогулянка, 

індивідуальні заняття 

10.10 – 12.25 

Обід 12.25 – 13.00 

Підготовка до сну, сон 13.00 – 15.00 

Поступовий підйом, оздоровчі процедури 

 

15.00 – 15.30 

Полуденок  

Заняття 

Ігри, самостійна діяльність, індивідуальні  

15.30 - 15.45 

15.45 – 16.10 

16.10– 16.45 

Корекційно-розвиткові заняття  15.30– 17.00 

Підготовка до прогулянки, прогулянка  16.45 – 18.00 

Ігри, самостійна діяльність за вибором дітей, 

бесіди вихователя з батьками, повернення дітей 

додому 

18.00 – 19.00 

 

                                                     

 

 

 



Орієнтовний режим дня  на процеси життєдіяльності групи старшого 

дошкільного віку групи «Ромашка «Б» 

Процеси Година доби 

Ранкова зустріч дітей, ігри, самостійна діяльність 

за вибором дітей, індивідуальне спілкування, 

гімнастика 

7.00 – 8.35 

Сніданок 8.35 – 9.00 

Ігри, організація різних видів діяльності дітей за  

освітніми лініями , підготовка до занять, заняття, 

підгрупові, фронтальні   

Індивідуальні корекційні  заняття 

9.00 – 10.00 

І підгрупа: 9.00 – 9.30 

ІІ підгрупа: 9.40 – 10.10 

10.10-10.30 

10.30-12.00 

Підготовка до прогулянки, прогулянка, 

індивідуальні заняття 

10.10 – 12.25 

Обід 12.25 – 13.00 

Підготовка до сну, сон 13.00 – 15.00 

Поступовий підйом, оздоровчі процедури 

 

15.00 – 15.30 

Полуденок  

Заняття 

Ігри, самостійна діяльність, індивідуальні  

15.30 - 15.45 

15.45 – 16.10 

16.10– 16.45 

Корекційно-розвиткові заняття  15.30– 17.00 

Підготовка до прогулянки, прогулянка  16.45 – 18.00 

Ігри, самостійна діяльність за вибором дітей, 

бесіди вихователя з батьками, повернення дітей 

додому 

18.00 – 19.00 

 

 

                                                     

 

 

 



Орієнтовний режим дня  на процеси життєдіяльності групи старшого 

дошкільного віку групи «Волошка» 

Процеси Година доби 

Ранкова зустріч дітей, ігри, самостійна діяльність 

за вибором дітей, індивідуальне спілкування, 

гімнастика 

7.00 – 8.35 

Сніданок 8.35 – 9.00 

Ігри, організація різних видів діяльності дітей за  

освітніми лініями , підготовка до занять, заняття, 

підгрупові, фронтальні  та індивідуальні 

корекційні  заняття 

9.00 – 10.00 

І підгрупа: 9.00 – 9.30 

ІІ підгрупа: 9.40 – 10.10 

10.10-10.30 

10.30-12.00 

Підготовка до прогулянки, прогулянка, 

індивідуальні заняття 

10.10 – 12.25 

Обід 12.25 – 13.00 

Підготовка до сну, сон 13.00 – 15.00 

Поступовий підйом, оздоровчі процедури 

 

15.00 – 15.30 

Полуденок  

Заняття 

Ігри, самостійна діяльність, індивідуальні  

15.30 - 15.45 

15.45 – 16.10 

16.10– 16.45 

Корекційно-розвиткові заняття  15.30– 17.00 

Підготовка до прогулянки, прогулянка  16.45 – 18.00 

Ігри, самостійна діяльність за вибором дітей, 

бесіди вихователя з батьками, повернення дітей 

додому 

18.00 – 19.00 

 

 

 

 

 



Орієнтовний режим дня  на процеси життєдіяльності групи  

старшого дошкільного віку групи «Квіточка» 

Процеси Година доби 

Ранкова зустріч дітей, ігри, самостійна діяльність 

за вибором дітей, індивідуальне спілкування, 

гімнастика 

7.00 – 8.35 

Сніданок 8.35 – 9.00 

Ігри, організація різних видів діяльності дітей за  

освітніми лініями , підготовка до занять, заняття, 

підгрупові, фронтальні  та індивідуальні 

корекційні  заняття 

9.00 – 10.00 

І підгрупа: 9.00 – 9.30 

ІІ підгрупа: 9.40 – 10.10 

10.10-10.30 

10.30-12.00 

Підготовка до прогулянки, прогулянка, 

індивідуальні заняття 

10.10 – 12.25 

Обід 12.25 – 13.00 

Підготовка до сну, сон 13.00 – 15.00 

Поступовий підйом, оздоровчі процедури 

 

15.00 – 15.30 

Полуденок  

Заняття 

Ігри, самостійна діяльність, індивідуальні  

15.30 - 15.45 

15.45 – 16.10 

16.10– 16.45 

Корекційно-розвиткові заняття  15.30– 17.00 

Підготовка до прогулянки, прогулянка  16.45 – 18.00 

Ігри, самостійна діяльність за вибором дітей, 

бесіди вихователя з батьками, повернення дітей 

додому 

18.00 – 19.00 

 

 


