
            Індивідуальний план 

дистанційної роботи 

вихователя середньої групи №6 

Михайляк  Р.С. 

на час карантину 06.04.2020р. - 

24.04.2020р. 

№ 

з/п 

Дата Зміст роботи Інформаційне 

забезпечення, ресурси 

 

1. 06.04.20р. 1. Підвищення фахової майстерності: 

-Упорядкування папок з дидактичним та 

роздатковим матеріалом до занять з 

грамоти і математики в старшій групі. 

2. Співпраця з дітьми: 

Тема:  Вітаміни. Смачні та корисні. 

( розвиваючий мультфільм) 

- Збірка віршів про овочі 

 

 

3. Взаємодія з батьками: 

Консультація для батьків :  

« Здорове  харчування  у сім’ї» 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/

watch?v=S2A-

_VC4WWU 

https://www.youtube.com/

watch?v=5MuptD0xOS4 

http://sadokveselka.at.ua/1

zdorovij_sposib_kharchuv

annja_v_sim-ji.pdf 

2. 07.04.20р. 1. Підвищення фахової майстерності: 

- Опрацювання цікавинок останніх 

номерів навчально-методичної преси 

онлайн.   

Співпраця з дітьми: 

Тема:  « Конструктор з пластилину та 

зубочисток» 

3. Взаємодія з батьками: Розміщення 

актуальної інформації для батьків у 

Viber-чаті щодо профілактики 

коронавірусу. Наголосити, що 

найкращий засіб профілактики – 

ізоляція. Слідкувати за інформаційною 

чистотою дописів Viber-чату. 

 

 

 

 

 

Вайбер  

 

Вайбер 

 

 

3. 08.04.20р. 1. Підвищення фахової майстерності: 

 Перегляд вебінару «Як зберегти 

психічне здоров`я в умовах соціальної 

ізоляції». Черниш О.С. 

2. Співпраця з дітьми: 

https://vseosvita.ua/webin

ar/ak-zberegti-psihicne-

zdorova-v-umovah-

socialnoi-izolacii-169.html 

https://www.youtube.com/
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https://www.youtube.com/watch?v=TAbmgJYI8pE


Тема :Який друг справжній?  

(дитячий відеоролик про дружбу)  

 

-Листівка для друга ( аплікація) 

 

3. Взаємодія з батьками: 

Консультація для батьків « Як навчити 

дитину дружити з дітьми» 

watch?v=TAbmgJYI8pE 

https://www.youtube.com/

watch?v=ALo1Supt-Ps 
 
 

https://nbp-

kiev.com/psihologichnij-

rozvitok/jak-navchiti-

ditinu-druzhiti-z-ditmi-

dopomoga.html 

4. 09.04.20р. 1. Підвищення фахової майстерності: 

- Оновлення картотеки рухливих ігор. 

2. Співпраця з дітьми: 

Тема :«Кмітливі будівельники» 

(виготовлення конструктора з 

пластилину та зубочисток) 

3. Взаємодія з батьками:Онлайн 

виставка дитячих робіт 

« Конструктор  з своїми руками» 

 

 

 

https://www.youtube.com/

watch?v=GWDsF1rZ990 

вайбер група 

5. 10.04.20р. 1. Підвищення фахової майстерності: - 

- Оновити каталог міні методкабінету 

групи (всі розділи) 

2. Співпраця з дітьми:  
Тема: Вербна неділя в Україні 

- Вербова гілочка  

( з пластилину та вати) 

3. Взаємодія з батьками: 

Опитування батьків у телефонному 

режимі щодо самопочуття та 

емоційного стану дітей. 

 

 
 
 
 

https://www.youtube.com/

watch?v=-PwbwNECsog 

 

телефонний режим 

 

 

 

6. 13.04.20р. 1. Підвищення фахової майстерності: - 

- Створити дидактичну гру з 

образотворчого мистецтва «Фарби 

весни 

2. Співпраця з дітьми: 

Тема :День космонавтики. 

-Цікаві факти для дітей про космос 

 ( розвивальний мультик для дітей)   

- «Ракета в зірковому небі» 

 (малювання) 

-Фізкультфвилинка « Подивись на небо» 

3. Взаємодія з батьками: . Рекомендації 

для батьків, щодо самостійного 

створення маси для ліпки дітьми. Рецерт 

 

 
 
 
 

https://www.youtube.com/

watch?v=ITub7NYgY2Y 

https://www.youtube.com/

watch?v=JClJ7QNDMOc 
 

https://www.youtube.com/

watch?v=jqy7Rm8n4Fk 
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7. 14.04.20р. 1. Підвищення фахової майстерності1. 

-Очно-дистанційна форма навчання 

підвищення кваліфікацї. Вебінар на 

тему: "Формування емоційної культури 

дошкільників засобами естетичного 

пізнання світу" Тарасенко Г.С.  

- . Підбір художнього матеріалу про 

космос та його оформлення.  

2. Співпраця з дітьми:  

 Тема: «Дитина у світі музичного 

мистецтва мистецтва»  

- Пізнавальне відео« Вивчаємо 

музичні інструменти» 

- Музично дидактична гра «Впізнай 

інструмент» 

3. Взаємодія з батьками: 

Практичні поради «Розвиток мовлення 

дитини» 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
 
 

https://youtu.be/1SEQujw

_XMM 

 

 

вайбер 

8. 15.43.20р. 1. Підвищення фахової майстерності: 

- Перегляд вебінару: « Розвиток 

мислення та мовлення як складова 

розвивальних занять для дошкільнят»  

( отримання свідоцтва) 

2. Співпраця з дітьми:  

Тема: «Добра людина це та, яка…»  

( моральний розвиток) 

Висловлювання дітей. 

- Корисні підказки. «Кругообіг добра в 

природі» 

- «Урок доброти від тітоньки Сови» 

( дитячий відеоролик) 

- «Ввічливі слова» 

( розвиваючий відеоролик для дітей0 

3. Взаємодія з батьками: Організація 

спільної праці батьків та дітей «Мій 

кулінарний шедевр». Фото страви 

виставити у Viber-чаті.  

 

https://youtu.be/U9G7t

IvpoKc 

 

 

 

вайбер відео 

 

https://www.youtube.com/

watch?v=yXEbKdpyaUk 

https://www.youtube.com/

watch?v=mdsKSPZny8E 

https://www.youtube.com/

watch?v=ZMfa9q2vD0c 

 

 

вайбер  

9. 16.04.20р. 1. Підвищення фахової майстерності: 

Оновити картотеку« Дитина у 

природному довкіллі» переліком нових 

дидактичних ігор. 

2. Робота з дітьми: 

Тема: Ми подорожуємо. Транспорт  

(розвиваючий мультик для дітей)  

- « Автобус» 

 

 
 
 
 

https://www.youtube.com/

watch?v=bPpbVdYmPDQ 

https://www.youtube.com/

https://youtu.be/1SEQujw_XMM
https://youtu.be/1SEQujw_XMM
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https://www.youtube.com/watch?v=mdsKSPZny8E
https://www.youtube.com/watch?v=ZMfa9q2vD0c
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https://www.youtube.com/watch?v=RW4VYOhhsrc


(Дитяча гімнастика для очей) 

3. Взаємодія з батьками:  

Діалог з батьками «Запитання – 

відповідь» 

watch?v=RW4VYOhhsrc 

вайбер  

 

 

10. 17.04.20р. 1. Підвищення фахової майстерності 

2. Співпраця з дітьми:   
Тема: Чути дзвони Великодня 

- Що ми знаємо про Великдень? 

(Великодні мультфільми для дітей)  

- підбірка віршів для дітей про 

Великдень. 

 -« Великодня Пасочка» ( аплікація) 

3. Взаємодія з батьками: 

Флеш – моб « Великодні передзвони» 

 

https://youtu.be/DU9qfom

wHOs 

https://mamabook.com.ua/

naykrashi-virshuku-pro-

velukden-20-variantiv/ 

https://youtu.be/Jmgu2Yo

LcWk 

вайбер  

11. 21.04.20р. 1. Підвищення фахової майстерності 

- Перегляд вебінару: «Ігри на розвиток 

пізнавальної сфери дітей дошкільного та 

молодшого шкільного віку»                

 ( отримання свідоцтва) 

2. Співпраця з дітьми:  

Тема:Вивчення вірша «Синя квіточка» 

П.Король.  

(Асоціативний метод вивчення.) 

- Розвиваючі ігри-вікторини для  

дітей 5років 

3. Взаємодія з батьками: Корисні 

поради для батьків «Дев’ять 

причин, чому LEGO зробить вашу 

дитину розумнішою) 

 

https://youtu.be/k84RK

vLENOk 

 

 

 

https://www.youtube.com/

watch?v=WyR_xBBjWXg 

 

https://www.youtube.com/

watch?v=ksUyX3TCfwk 

12. 22.04.20р. 1. Підвищення фахової майстерності: - 

- Добірка відеоматеріалів, посилань та 

інших ресурсів для роботи на час 

карантину. 

2. Співпраця з дітьми: 

 Тема: Весна, весняночка… 

 - Перегляд мультфільму «Уроки 

тітоньки Сови. Весна.» 

- Яблуневий цвіт ( малювання ) 

 

3. Взаємодія з батьками:  
Опублікувати у Viber-чаті пам’ятку 

«Золоті правила для батьків» 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/8i6_ie6ke

xQ 

https://www.youtube.com/

watch?v=j6x-8G9cuDM 

 

вайбер 
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13. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23.04.20р. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Підвищення фахової майстерності: 

Очно-дистанційна форма навчання 

підвищення кваліфікацї. "Мовленнєва 

компетентність керівника, вихователя 

закладу дошкільної освіти, як 

передумова грамотного мовлення 

дошкільника" Лектор: Нежданова Л.І. ,  - 

Розробка картотеки ігор з ОБЖ, гра 

"Дитина чи дорослий?" 

2. Співпраця з дітьми:                            

Тема : Емоційне здоров’я дітей. 

  - «Емоції з рибками» 

 (Вчимо розрізняти емоції) 

 

-Образотворча майстерня 

Малювання манкою. 

3. Взаємодія з батьками: 

 Залучати батьків до спільних ігор з 

дітьми, виконання запропонованих 

завдань. 

 

http://academia.vinnica.ua/ 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/

watch?v=i22lCEXJ6K4 

 
 
 

https://dityinfo.com/ 

 

 

 

14. 

 

24.04.20р. 

 

 

 

1. Підвищення фахової майстерності: 

1. Участь у вебінарі: Нестандартні 

батьківські збори та їх успішне 

проведення. 

 2. Складання перспективного 

планування з аплікації  (старша група) 

2. Співпраця з дітьми:      

 - «Вчимось правильно говорити 

українською разом з Лепетунами» 

«Лепетуни» 1 серія(Мовленнєвий 

розвиток) 

-Творче малювання «Перетворення 

долоньки». 

-Фізкультхвилинка «Кроком руш» 

           

3. Взаємодія з батьками: Інформація 

для батьків «Сайти 

українською мовою для розвитку дітей.» 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/

watch?v=j7y4pehkrLw 

 
 
 

https://www.youtube.com/

watch?v=oV16Oq3LFcA 

 

https://www.youtube.com/

watch?v=9S1WsWxE9FU 
 
 

https://www.youtube.com/

watch?v=cUmvYKFcP2g 
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