
Індивідуальний план роботи 

на час запровадження карантину педагога 

Зорі Наталі Вікторівни 

З 16 березня по 3 квітня 2020 року 

 

Дата 

 

Зміст роботи Примітка 

16.03. 

2020р. 

1. - Опрацювати :лист МОН (1\9-154 від 11.03.2020) 
щодо  запровадження  карантину  для усіх закладів 
освіти. 
- -Закон України «Про внесення змін до деяких  
законодавчих актів України , спрямованих на 
запобігання  виникнення і поширення хвороби 
(COVID-19)@ dsl 16/03/2020 
 
2. Виготовити дидактичну гру «Вода в явищах природи» 

 

3. Повідомити батькам групи №3 «Квіточка» про термін 

встановленого карантину. Розміщення у Viber групі 

 

 

17.03. 

2020р. 

 

1.Поповнення папки «Екологічне виховання дітей» 

(Правила поведінки у природі) 

 

2.Виготовлення дидактичного матеріалу до гри «Що лікує 

ця рослина» 

 

3. Консультація для батьків « Що таке короновірус, як його 

уникнути». Розміщення у Viber групі. 

 

 

18.03. 

2020р. 

 

1. Виготовити папку «Лікарські рослини» 

2.  

2. Пошуко-дослідницька діяльність «Водичка-чарівничка» 

https://www.facebook.com/groups/246214902505779/perma
link/896040037523259/ 

 
3. Консультація для батьків «ВООЗ рекомендує. Як 

зробити антисептик своїми руками»  

https://www.youtube.com/watch?v=mmB8MB6j38I 
 

 

 

 

19.03. 

2020р. 

 

1.Розробити папку-пересувку «Працьовиті малюки» 

 

2. Розповідь про птахи. Логічна гра «Пташка і пташенята».  

Розміщення у Viber групі. 

 

 

https://www.facebook.com/groups/246214902505779/permalink/896040037523259/
https://www.facebook.com/groups/246214902505779/permalink/896040037523259/
https://www.youtube.com/watch?v=mmB8MB6j38I


3. Пам’ятка для батьків та вихованців: «Профілактика 

короно вірусу». Розміщення у Viber групі. 

 

20.03. 

2020р. 

 

1.Виготовлення дидактичного матеріалу до гри «Пори 

року» 

 

2.Розвиваючий  мультфільм «Уроки доброти»  
 https://www.youtube.com/watch?v=mdsKSPZny8E 
 

3.Порада для батьків «Як зробити антисептик вдома» 

https://shotam.info/antyseptyk-de-kupyty-ta-iak-zrobyty-v-

domashnikh-umovakh/ 

 

 

23.03. 

2020р. 

 

1.Підбір матеріалу до виготовлення мнемотаблиць. 

 

2.Закріплення назв тварин. Перегляд 
мультфільма«Як розмовляють тварини» 
https://www.youtube.com/watch?v=Pg6yqiB2oE8 
 
3. МОЗ рекомендує: «Як захистити себе від корона вірусу»  

https://www.volyn24.com/news/146818-iak-zahystyty-
sebe-vid-koronavirusu-rekomendacii-moz-video 
 

 

24.03. 

2020р. 

 

1.Виготовлення мнемотаблиць «Розкажи про …» 

 

2.Перегляд мультфільму «Не треба ображати друзів» 

https://www.youtube.com/watch?v=_Q4qB1sLTew 

 

3. Консультація для батьків «Велика сила казки» (в 
онлайн – режимі).  Розміщення у Viber  групі  

                                                                                                      

 

25.03. 

2020р. 

 

1.Поповнити папку «Пошуково-дослідницька діяльність в 

дитячому садку» 

 

 2.Казка Троє поросят із завданням. Розвиваючий 

мультфільм «Не треба ображати друзів» 
 https://www.youtube.com/watch?v=sIe-QK83RYQ 
 

3. Індивідуальні бесіди з батьками.  
 

 

 

 

26.03. 

2020р. 

 

1.Опрацювання методичної літератури 

 

2. Перегляд мультфільму «Явища природи» 

https://www.youtube.com/watch? 

 

3. Тренінг для батьків «П’ять мов любові»  
https://vseosvita.ua/library/trening-dla-batkiv-pat-mov-lubovi-

107738.html?rl=54058&fbclid=IwAR0jzJbgNevRoD_Fv7NbDIXUHXO

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=mdsKSPZny8E
https://shotam.info/antyseptyk-de-kupyty-ta-iak-zrobyty-v-domashnikh-umovakh/
https://shotam.info/antyseptyk-de-kupyty-ta-iak-zrobyty-v-domashnikh-umovakh/
https://www.youtube.com/watch?v=Pg6yqiB2oE8
https://www.volyn24.com/news/146818-iak-zahystyty-sebe-vid-koronavirusu-rekomendacii-moz-video
https://www.volyn24.com/news/146818-iak-zahystyty-sebe-vid-koronavirusu-rekomendacii-moz-video
https://www.youtube.com/watch?v=_Q4qB1sLTew
https://www.youtube.com/watch?v=sIe-QK83RYQ
https://www.youtube.com/watch
https://vseosvita.ua/library/trening-dla-batkiv-pat-mov-lubovi-107738.html?rl=54058&fbclid=IwAR0jzJbgNevRoD_Fv7NbDIXUHXOq9CoVDV52e3Ss4Z8GFU-XusmfpsRX4GQ
https://vseosvita.ua/library/trening-dla-batkiv-pat-mov-lubovi-107738.html?rl=54058&fbclid=IwAR0jzJbgNevRoD_Fv7NbDIXUHXOq9CoVDV52e3Ss4Z8GFU-XusmfpsRX4GQ


q9CoVDV52e3Ss4Z8GFU-XusmfpsRX4GQ 

 

27.03. 

2020р. 

 

1.Оформити папку «Правила поведінки в природі» 

 -Виготовлення дидактичного матеріалу до гри «П’ять 

органів чуття» 

 

2. Українська народна казка «Ріпка» 

https://www.youtube.com/watch?v=A1uKf6299-c 

 

3. Запропонувати  батькам вправляти дітей у застібанні 

ґудзиків. 

 

30.03. 

2020р. 

 

1. Опрацювання технології «Стіни, стеля та підлога, які 

говорять»  

https://www.youtube.com/watch?v=BYTCoBjN9k0 
 

2. Перегляд мультфільм-казки «Івасик-Телесик»  
https://www.youtube.com/watch?v=e4hFZBOkE9w 

 

3. Консультація для батьків на тему: «Що треба знати про 

корона вірус?» 

https://www.dw.com/uk/що-треба-знати-про-коронавірус-

запитання-та-відповіді/a-52901341 

 

 

31.03. 

2020р. 

 

1.Підбір матеріалу на тему: «Цікаві факти про тварин та 

рослин» 

 

2. Перегляд мультфільму «Розумна маленька Кроля»  
https://www.youtube.com/watch? 

 

3.Запропонувати батькам разом з дітьми вивчити вірш про 

весну. Розміщення у Viber  групі. 

 

 

1.04. 

2020р. 

 

1.Виготовлення дидактичного матеріалу до дидактичної 

гри «Що з чого зроблено?» 

 

2.Предмети гігієни. Мудрі казки Тітоньки Сови «Мікроби» 

https://www.youtube.com/watch?v=OoYqlVQhZ1E 

 

3.Запропонувати батькам разом з дітьми послухати спів 

птахів. Розміщення у Viber  групі. 

 

 

 

 

 

 

2.04. 

2020р. 

 

1. Перегляд вебінару  «Агресивна поведінка дітей»  

https://osnova.d-academy.com.ua/unit/video-agresyvna-

povedinka-u-ditej/?id=21104 
 

2.Підбір карток для зразка з конструювання з LEGO 

цеглинками. Розміщення у Viber  групі. 

 

https://vseosvita.ua/library/trening-dla-batkiv-pat-mov-lubovi-107738.html?rl=54058&fbclid=IwAR0jzJbgNevRoD_Fv7NbDIXUHXOq9CoVDV52e3Ss4Z8GFU-XusmfpsRX4GQ
https://www.youtube.com/watch?v=A1uKf6299-c
https://www.youtube.com/watch?v=BYTCoBjN9k0
https://www.youtube.com/watch?v=e4hFZBOkE9w
https://www.dw.com/uk/що-треба-знати-про-коронавірус-запитання-та-відповіді/a-52901341
https://www.dw.com/uk/що-треба-знати-про-коронавірус-запитання-та-відповіді/a-52901341
https://www.youtube.com/watch
https://www.youtube.com/watch?v=OoYqlVQhZ1E
https://osnova.d-academy.com.ua/unit/video-agresyvna-povedinka-u-ditej/?id=21104
https://osnova.d-academy.com.ua/unit/video-agresyvna-povedinka-u-ditej/?id=21104


3.Індивідуальна бесіда з батьками в онлайн-режимі. 

 

3.04. 

2020р. 

 

1.Перегляд вебінару «Розвивальне середовище для 

дошкільнят» 

 https://osnova.d-academy.com.ua/unit/video-rozvyvalne-

seredovyshhe-dlya-doshkilnyat/?id=21116 
 

2. Розміщення в соціальній мережі Viber мультфільму 

«Вчимо транспорт»  
https://www.youtube.com/watch?v=bPpbVdYmPDQ 

   - Розміщення в соціальній мережі Viber «Іграшка з 

яєчних лотків» (Транспорт) 

 

3. Порада батькам «Безпека під час карантину» 

Розміщення у Viber  групі. 

 

 

 

З 6 квітня по 24 квітня 2020 року 
 

6.04. 

2020р. 

 

1.Перегляд інформації від Міністерства освіти і науки 

України. 

 

2. Картки для зразку з конструювання цеглинками LEGO. 

Розміщення у Viber  групі. 

   Орігамі своїми руками «7 способів зробити літак з 

паперу, який дуже довго літає» 

https://ww.youtube.com/watch?v=vF_LG-7bf2E 

 

3. Інформація для батьків «Уряд посилює обмеження задля 

безпеки українців». Розміщення у Viber  групі. 

 

 

7.04. 

2020р. 

 

1. .Ознайомитися з дидактичними онлайн іграми. Цікаві 

завдання для дітей. 

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

 

2.Конструювання з паперу «Жабка» 
https://www.facebook.com/groups/1588972904485908/permalink/278
4032501646603/ 

 

3. Порада батькам «Шиємо захисну  маску 
самостійно» 
https://www.youtube.com/watch?v=IVj2kLTGMg8 

 

 

8.04. 

2020р. 

 

1. Перегляд вебінару та опрацювання презентації на тему 

«Методи роботи з психомалюнком»  

https://drive.google.com/... 

- Перегляд вебінару та опрацювання презентації на тему 

 

https://osnova.d-academy.com.ua/unit/video-rozvyvalne-seredovyshhe-dlya-doshkilnyat/?id=21116
https://osnova.d-academy.com.ua/unit/video-rozvyvalne-seredovyshhe-dlya-doshkilnyat/?id=21116
https://www.youtube.com/watch?v=bPpbVdYmPDQ
https://ww.youtube.com/watch?v=vF_LG-7bf2E
https://www.youtube.com/watch?v=PIfHnaTQFjc
https://www.facebook.com/groups/1588972904485908/permalink/2784032501646603/
https://www.facebook.com/groups/1588972904485908/permalink/2784032501646603/
https://www.youtube.com/watch?v=IVj2kLTGMg8
https://drive.google.com/open?id=1BVDErJm-vKJ9QflpljUldJJodHWEVN8U


«Профілактика професійного вигорання педагогічних 

працівників» 

 https://cutt.ly/ptANWUc 

 

2. Аплікація з паперу «Їжачок-хитрячок». Розміщення у 

Viber  групі. 

 

3.Запропонувати батькам разом з дітьми закріпити види 

транспорту. Розміщення у Viber  групі. 

 

9.04. 

2020р. 

 

1. Ознайомитися із статтею на тему: «Казка в житті 

дитини». https://hortvocrd.wixsite.com/zp-ua/kazka-v-zhitti-

ditini 

 

2.Нетрадиційне малювання пальчиком «Весняні квіти», 

«Квітучі дерева». Розміщення у Viber  групі. 

 

3. Розробити папку-пересувку для батьків «Інфекційні 

захворювання дітей». Розміщення у Viber  групі. 

 

 

 

 

 

10.04. 

2020р. 

 

1.Методичні розробки для навчання та розвитку дітей 

дошкільного віку .https://vseosvita.ua/webinar/metodicni-

rozrobki-dla-navcanna-ta-rozvitku-ditej-doskilnogo-viku-

174.html 

- Перегляд вебінару та опрацювання презентації на тему 

«Сучасний учитель-провідник змін»  

https://drive.google.com/... 
 

2. Аплікації «Вербова гілочка». Розміщення у Viber  групі. 

 

3. Запропонувати батькам почитати дітям вірші про весну. 

Розміщення у Viber  групі. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.04. 

2020р. 

 

1.Підбір матеріалу для дидактичної гри «Великодні 

візерунки» 

 

2.Нетрадиційне малювання за допомогою солі «Розмалюю 

писанку, розмалюю». Розміщення у Viber  групі. 

 

3.Косультація «Як провести вихідні дні» 

https://bit.ua/2020/03/things-to-do-with-kids-during-

coronavirus-quarantine/ 

 

 

 

 

 

 

 

14.04. 

2020р. 

 

1. Перегляд вебінару та опрацювання презентації на тему 

«Охорона праці. Основи безпеки життєдіяльності в 

закладах освіти» https://docs.google.com/... 

 

https://cutt.ly/ptANWUc
https://hortvocrd.wixsite.com/zp-ua/kazka-v-zhitti-ditini
https://hortvocrd.wixsite.com/zp-ua/kazka-v-zhitti-ditini
https://vseosvita.ua/webinar/metodicni-rozrobki-dla-navcanna-ta-rozvitku-ditej-doskilnogo-viku-174.html
https://vseosvita.ua/webinar/metodicni-rozrobki-dla-navcanna-ta-rozvitku-ditej-doskilnogo-viku-174.html
https://vseosvita.ua/webinar/metodicni-rozrobki-dla-navcanna-ta-rozvitku-ditej-doskilnogo-viku-174.html
https://drive.google.com/open?id=1QS6eFEVi6LKmhhsJcBklsjmbZiiJeN-o
https://bit.ua/2020/03/things-to-do-with-kids-during-coronavirus-quarantine/
https://bit.ua/2020/03/things-to-do-with-kids-during-coronavirus-quarantine/
https://drive.google.com/open?id=1pX_nkVIdFP2qNBBlRw3eiQXMg0CRwE3X


  - Перегляд вебінару та опрацювання презентації на тему 

«Психологічні особливості аналізу емоційності 

літературних та казкових героїв на навчально-виховних 

заняттях» https://drive.google.com/... 

 

2.Аплікація « Чудодійна писанка». Розміщення у Viber  

групі. 

 

3. Фото-конкурс «Підготовка та святкування Великодня у 

сім’ї». Розміщення у Viber  групі. 

 

15.04. 

2020р. 

 

1. Перегляд вебінару та опрацювання презентації на тему 

«Розвиток іміджу вчителя: емоційний інтелект.  

https://drive.google.com/... 

  - Перегляд вебінару та опрацювання презентації на тему 

 

2.Казка для дітей «Загублена писанка» 

https://www.youtube.com/watch?v=gGmU5YK9Y-
U&feature=youtu.be 
- Заучування вірша на пам’ять А. Камінчук «Писанка» 

 

3.Відео-звіт вивченого вірша з дітьми. 

 

 

16.04. 

2020р. 

 

1.Виготовлення дидактичної гри «Великодні візерунки» 

 

2. Особиста гігієна. Розвиваючий мультфільм «Треба 

завжди мити руки» 

https://www.youtube.com/watch?v=ZE4i69ncLkI 

 

3.Консультація «Правильне харчування дітей». 

Розміщення у Viber  групі. 

 

 

 

 

 

 

 

 

17.04. 

2020р. 

 

1.Розробити перспективне планування по програмі 

Афлатот на середню групу. 

 

2.Відео заняття «Прикрашання яєчок до свята». 

Розміщення у Viber  групі. 

  

3.Консультація «Кольоротерапія для дітей» 
https://vseosvita.ua/library/konsultacii-dla-batkiv-koloroterapia-dla-ditej-

170333.html?fbclid=IwAR2iFfBdTnf2w79msGv_fK_VNtYsFulwG6Gsw

4uiibkcg8sc6-afRsswg_M 

 

 

 

 

 

21.04. 

2020р. 

 

1.Розробити перспективне планування СХД для дітей 5-го 

року життя 

 

2.Завдання на розвиток творчості і фантазії. Ліплення за 

 

https://drive.google.com/open?id=1-M6nLwYjTQEfA0tySfFrEtyagR9Xvqpa
https://drive.google.com/open?id=13Y2fKWmob_wmhyhDiFdVLvcD2snPOQYG
https://www.youtube.com/watch?v=gGmU5YK9Y-U&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=gGmU5YK9Y-U&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=ZE4i69ncLkI
https://vseosvita.ua/library/konsultacii-dla-batkiv-koloroterapia-dla-ditej-170333.html?fbclid=IwAR2iFfBdTnf2w79msGv_fK_VNtYsFulwG6Gsw4uiibkcg8sc6-afRsswg_M
https://vseosvita.ua/library/konsultacii-dla-batkiv-koloroterapia-dla-ditej-170333.html?fbclid=IwAR2iFfBdTnf2w79msGv_fK_VNtYsFulwG6Gsw4uiibkcg8sc6-afRsswg_M
https://vseosvita.ua/library/konsultacii-dla-batkiv-koloroterapia-dla-ditej-170333.html?fbclid=IwAR2iFfBdTnf2w79msGv_fK_VNtYsFulwG6Gsw4uiibkcg8sc6-afRsswg_M


задумом. Розміщення у Viber  групі.   

 

3.Пам’ятка для батьків «Як приготувати пластилін в 

домашніх умовах» Розміщення у Viber  групі. 

 

22.04. 

2020р. 

 

1. Перегляд вебінару та опрацювання презентації на тему 

«Технологія розвитку креативного мислення засобами 

словесності» 

 https://drive.google.com/... 
 

2.Розвиваючий мультфільм «Подорож Україною» 

(вивчаємо місцевість) https://www.youtube.com/watch?v=1Cy-

9Bh72mw&feature=share&fbclid=IwAR2wRTuhrhmsoU-

OaQGdIV5u7WjDVkAjlo2dPnM8s-F6k9J-CfV4JgryMtw 

 

3. Консультація « Всесвітній День Землі». Розміщення у 

Viber  групі. 

 

 

23.04. 

2020р. 

 

1.Перегляд вебінару та опрацювання презентації на тему 

«Інклюзивна освіта: сутність, завдання, принципи» 

https://cutt.ly/btANPec 

 

2. Майстер-клас з аплікації «Равлик-павлик» 

    «Фізкультхвилинка для очей» 
https://www.youtube.com/watch?v=T9-CnfdD340 

 

3. Консультація « Які книги та як читати дітям 

дошкільного віку»  https://vseosvita.ua/library/konsultacia-

dla-batkiv-aki-knigi-ta-ak-citati-ditam-doskilnogo-viku-

230687.html?fbclid=IwAR2NdtPpe9umC2LRNMyBhNHWg1

18H_maGky2Di1BPa88hU6-PRAHdso65uQ 

  Фото-конкурс «Мої улюблені книги» 

 

 

24.04. 

2020р. 

 

1.Оформлення картотеки віршованих привітань. 

 

2. Логічна гра «Знайди тінь». Розміщення у Viber  групі. 

 

3. Пам’ятка « 7 порад як заохотити тата до ігор з дитиною» 

https://www.facebook.com/greenrisekidsinfs/posts/5418757595

45283/ 

 

 

27.04. 

2020р. 

 

1.Перегляд вебінару та опрацювання презентації на тему 

«Інноваційні педагогічні технології в сучасній освіті» 

https://drive.google.com/... 

 

2. Геометричні фігури. Перегляд мультфільму 

«Геометричні фігури» 

 

https://drive.google.com/open?id=11SwgwmiheJqYBmCxOEqCQCtXjx_hQowG
https://www.youtube.com/watch?v=1Cy-9Bh72mw&feature=share&fbclid=IwAR2wRTuhrhmsoU-OaQGdIV5u7WjDVkAjlo2dPnM8s-F6k9J-CfV4JgryMtw
https://www.youtube.com/watch?v=1Cy-9Bh72mw&feature=share&fbclid=IwAR2wRTuhrhmsoU-OaQGdIV5u7WjDVkAjlo2dPnM8s-F6k9J-CfV4JgryMtw
https://www.youtube.com/watch?v=1Cy-9Bh72mw&feature=share&fbclid=IwAR2wRTuhrhmsoU-OaQGdIV5u7WjDVkAjlo2dPnM8s-F6k9J-CfV4JgryMtw
https://cutt.ly/btANPec
https://www.youtube.com/watch?v=T9-CnfdD340
https://vseosvita.ua/library/konsultacia-dla-batkiv-aki-knigi-ta-ak-citati-ditam-doskilnogo-viku-230687.html?fbclid=IwAR2NdtPpe9umC2LRNMyBhNHWg118H_maGky2Di1BPa88hU6-PRAHdso65uQ
https://vseosvita.ua/library/konsultacia-dla-batkiv-aki-knigi-ta-ak-citati-ditam-doskilnogo-viku-230687.html?fbclid=IwAR2NdtPpe9umC2LRNMyBhNHWg118H_maGky2Di1BPa88hU6-PRAHdso65uQ
https://vseosvita.ua/library/konsultacia-dla-batkiv-aki-knigi-ta-ak-citati-ditam-doskilnogo-viku-230687.html?fbclid=IwAR2NdtPpe9umC2LRNMyBhNHWg118H_maGky2Di1BPa88hU6-PRAHdso65uQ
https://vseosvita.ua/library/konsultacia-dla-batkiv-aki-knigi-ta-ak-citati-ditam-doskilnogo-viku-230687.html?fbclid=IwAR2NdtPpe9umC2LRNMyBhNHWg118H_maGky2Di1BPa88hU6-PRAHdso65uQ
https://www.facebook.com/greenrisekidsinfs/posts/541875759545283/
https://www.facebook.com/greenrisekidsinfs/posts/541875759545283/
https://drive.google.com/open?id=1wSuo28QjnfOqGJKvTB93V-XllqGL5-mW


https://www.youtube.com/watch?v=_aGb0BNYxHY 

 

3.Консультація для батьків «Екологічне виховання в сім’ї»  

https://vseosvita.ua/library/konsultacii-dla-batkiv-z-

ekologicnogo-vihovanna-ditej-259281.html 

 

28.04. 

2020р. 

 

1.Перегляд вебінару та опрацювання презентації на тему 

«Завдання сучасної медичної генетики та генетичний 

моніторинг. Спадкові хвороби та захворювання зі 

спадковою схильністю: їх причини та профілактика. 

https://drive.google.com/... 

 

2.Нетрадиційна техніка малювання «Весняна розмальовка»  

https://youtu.be/xkvovUj1dbw 

 

3. Консультація для батьків «Як навчити дитину прибирати 

іграшки після ігор» Розміщення у Viber  групі. 

 

 

29.04. 

2020р. 

 

1.Перегляд вебінару на тему «Онлайн-інструменти для 

створення навчальних відео та скринкастів»  

https://vseosvita.ua/webinar/onlajn-instrumenti-dla-stvorenna-

navcalnih-video-ta-skrinkastiv-186.html 

 

2.Логічна гра «Хто де живе?», «Знайди тінь?» 

Рухлива гра «Пройдись, як …» 

https://youtu.be/1YiOi_t7Fq4 

 

3. Індивідуальні консультації батькам. Viber  група. 

 

 

30.04. 

2020р. 

 

1. Перегляд вебінару на тему «Нестандартні батьківські 

збори та їх успішне проведення»  

https://vseosvita.ua/webinar/nestandartni-batkivski-zbori-ta-ih-

uspisne-provedenna-89.html 

 

2.Відео заняття «Бджілка-трудівниця». Розміщення у Viber  

групі. 

 

3.Флешмоб «Супер бабця, супер дід, супер предки, супер 

рід!» Розміщення у Viber  групі. 

 

 

З 4 по 8 квітня 2020 року – очно-дистанційні курси підвищення кваліфікації при 

КВНЗ «ВАНО» 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=_aGb0BNYxHY
https://vseosvita.ua/library/konsultacii-dla-batkiv-z-ekologicnogo-vihovanna-ditej-259281.html
https://vseosvita.ua/library/konsultacii-dla-batkiv-z-ekologicnogo-vihovanna-ditej-259281.html
https://drive.google.com/file/d/1IJRxJoLksAME6iE7ZtLhZ_UO6o1BjuVk/view?usp=sharing
https://youtu.be/xkvovUj1dbw
https://vseosvita.ua/webinar/onlajn-instrumenti-dla-stvorenna-navcalnih-video-ta-skrinkastiv-186.html
https://vseosvita.ua/webinar/onlajn-instrumenti-dla-stvorenna-navcalnih-video-ta-skrinkastiv-186.html
https://youtu.be/1YiOi_t7Fq4
https://vseosvita.ua/webinar/nestandartni-batkivski-zbori-ta-ih-uspisne-provedenna-89.html
https://vseosvita.ua/webinar/nestandartni-batkivski-zbori-ta-ih-uspisne-provedenna-89.html

