
Індивідуальний план  

дистанційної роботи 

вихователя середньої групи №6 

 Михайляк  Р.С.  

на час карантину 16.03.2020р. - 03.04.2020р. 

№ 

з/п 

Дата Зміст роботи Інформаційне 

забезпечення, ресурси 

 

1. 16.03.20р. 1. Підвищення фахової майстерності: 

- Опрацювати статті: 

 «Дистанційне навчання під час 

карантину: що робити школам, 

батькам і МОН», 

-  «Індивідуальний план роботи 

вихователя ЗДО на період карантину» 

- Консультація у вихователя – 

методиста про складання 

індивідуального плану роботи на час 

карантину 

2. Взаємодія з батьками: 

Консультація на тему: «Дистанційне 

навчання у ДНЗ на час карантину» 

 

 

    https://nus.org.ua 

 

 

Viber 

 

 

 

 

 

Індивідуальна 

консультація по 

телефону 

2. 17.03.20р. 1. Підвищення фахової майстерності: 

- Створення веб – групи  батьків для 

дистанційної роботи під час карантину 

- Робота над індивідуальним планом 

роботи на період карантину 

2. Взаємодія з батьками: 

- До Дня народження Афлатуна  

презентація електронної гри «Граються 

завзято Афлатунчик та малята» 

-  Консультація на тему: «Як зробити 

антисептик вдома: прості правила» 

 

 

 

Viber 

 

 

 

https://learningapps.org/

watch?v=p6hnfjtg318 

 

www.rbc.ua 

 

3. 18.03.20р. 1. Підвищення фахової майстерності: 

 - Робота над перспективним 

плануванням для старшої вікової групи 

(малювання) 

2. Співпраця з дітьми: 

Тема: Геометричні фігури 

-  Розвиваючий мультфільм «Урок 

геометричних фігур» 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.co

m/watch?v=_aGb0BNYx

HY 

https://nus.org.ua/
https://learningapps.org/watch?v=p6hnfjtg318
https://learningapps.org/watch?v=p6hnfjtg318
http://www.rbc.ua/
https://www.youtube.com/watch?v=_aGb0BNYxHY
https://www.youtube.com/watch?v=_aGb0BNYxHY
https://www.youtube.com/watch?v=_aGb0BNYxHY


- Дидактична гра «З яких фігур герої»; 

3. Взаємодія з батьками: 

- Перевірка стану здоров’я дітей в 

телефонному режимі. 

- Інформаційний лекторій на тему: 

«Скарбничка сайтів для дітей» 

 

Вайбер 

4. 19.03.20р. 1. Підвищення фахової майстерності: 

- Опрацювання фахової літератури, 

електронного журналу «Методична 

скарбничка вихователя» за березень 

2. Співпраця з дітьми 

Тема: Свійські тварини 

 Світ тварин (аплікація з кольорових 

кружечків) 

3. Взаємодія з батьками: 

Консультація для батьків на тему: 

«50 обов’язкових завдань для 

дошкільника на карантині». 

 

 

 

 

https://www.youtube.co

m/watch?v=iuIlXjp1DtY 

 

https://www.youtube.co

m/watch?v=ACRrGek_i7

4 

http://www.dnz463.edu.k

h.ua/news/id/366 

5. 20.03.20р. 1. Підвищення фахової майстерності: 

- Опрацювання журналу «Дошкільне 

виховання» №3. 20р.  

- Підбір дидактичного матеріалу з 

мовленнєвого розвитку. 

2. Співпраця з дітьми: 

Тема: Талановиті пальчики 

- Малюємо картини за допомогою 

рученят і ніжок 

3. Взаємодія з батьками: 

1. Консультація на тему: «5 речей про 

коронавірус, які потрібно знати батькам 

– МОН та МОЗ дають роз’яснення» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вайбер - група 

 

 

https://mon.gov.ua/ua/ 

 

6. 23.03.20р. 1. Підвищення фахової майстерності: 

- Виготовлення дидактичного 

матеріалу (тема: «Вчимось 

рахувати») з розвитку логічного- 

математичного мислення у дітей. 

- Підбір дидактичного матеріалу з 

мовленнєвого розвитку. 

2. Співпраця з дітьми: 

Тема. Про здоров’я дбаємо 

Навіщо чистити зубки 

3. Взаємодія з батьками: 

- Поради : «Що робити з дітьми під час 

карантину: поради і ресурси». 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.co

m/watch?v=W3e70fCFg

yM 

 

Індивідуальні 

телефонні поради 

https://www.youtube.com/watch?v=iuIlXjp1DtY
https://www.youtube.com/watch?v=iuIlXjp1DtY
https://www.youtube.com/watch?v=ACRrGek_i74
https://www.youtube.com/watch?v=ACRrGek_i74
https://www.youtube.com/watch?v=ACRrGek_i74
http://www.dnz463.edu.kh.ua/news/id/366
http://www.dnz463.edu.kh.ua/news/id/366
https://mon.gov.ua/ua/
https://www.youtube.com/watch?v=W3e70fCFgyM
https://www.youtube.com/watch?v=W3e70fCFgyM
https://www.youtube.com/watch?v=W3e70fCFgyM


  

7. 24.03.20р. 1. Підвищення фахової майстерності:  
- Упорядкування документації 

освітнього  процесу середньої групи №6  

2. Співпраця з дітьми:  

Тема:Рахуємо від 1до 5 

- Рахуємо  із їжачком Жекою 

(Повторення цифр за допомогою 

відеоролика); 

- Логічна гра «Знайди пару» 

3. Взаємодія з батьками: 

Консультація на тему: «Навіщо потрібні 

числа» Онлайн бесіди з дорослими і 

дітьми або «Математичні пригоди у 

світі чисел» 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/qpCB3L

0ARpM 

 

https://youtu.be/k5H3HY

eXNpA 

 

Вайбер  

8. 25.03.20р. 1. Підвищення фахової майстерності: 

- Опрацювання фахової літератури, 

електронного сайту «Освітній 

портал» 

- Створення роздавального матеріалу 

на тему «Первоцвіти» 

2. Співпраця з дітьми: 

Веселі руханки з дітьми вдома 

3. Взаємодія з батьками: 

Порадити батькам переглянути разом з 

дітьми навчальний мультфільм «Час для 

супер геройських справ удома» 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.co

m/watch?v=4g6Cd1X7lU

U 

https://www.youtube.co

m/watch?v=VNgOKdfU

2u8 

9. 26.03.20р. 1. Підвищення фахової майстерності: 

- Створення дидактичної гри «Правила 

безпечної поведінки» 

2. Робота з дітьми 

Тема: «Весна іде, красу несе»(природа) 

- Вірш «Прийшла весна-красна» 

- Перегляд мультфільму «Уроки 

тітоньки Сови. Рослини на весні.» 

3. Взаємодія з батьками: 

Поради «Безпека дитина вдома» 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/r4oN0cU

hs6A 

 

Вайбер - група 

10. 29.03.20р. 1. Підвищення фахової майстерності 

- Підбір матеріалу на тему «Космос» 

- Робота над створенням леп буку 

«Екологія малятам» 

2. Співпраця з дітьми:    
Тема: Весняні квіти- первоцвіти   

(пізнавальний мультфільм) 

  - Квіти  - первоцвіти 

 

 

 

 

https://youtu.be/u-

OwXeY3-aQ 

 

https://yandex.ua/video/p

https://youtu.be/qpCB3L0ARpM
https://youtu.be/qpCB3L0ARpM
https://youtu.be/k5H3HYeXNpA
https://youtu.be/k5H3HYeXNpA
https://www.youtube.com/watch?v=4g6Cd1X7lUU
https://www.youtube.com/watch?v=4g6Cd1X7lUU
https://www.youtube.com/watch?v=4g6Cd1X7lUU
https://www.youtube.com/watch?v=VNgOKdfU2u8
https://www.youtube.com/watch?v=VNgOKdfU2u8
https://www.youtube.com/watch?v=VNgOKdfU2u8
https://youtu.be/r4oN0cUhs6A
https://youtu.be/r4oN0cUhs6A
https://youtu.be/u-OwXeY3-aQ
https://youtu.be/u-OwXeY3-aQ
https://yandex.ua/video/preview/?filmId=12623856465698253150&reqid=1587920113999913-1664530342653372142800113-vla1-1556-V&suggest_reqid=460934200146928685001270025099256&text=аплікація++квіти


(аплікація)       

3. Взаємодія з батьками: 

Інформаційна хвилинка на тему «10 

мультфільмів 

review/?filmId=1262385

6465698253150&reqid=

1587920113999913-

16645303426533721428

00113-vla1-1556-

V&suggest_reqid=46093

42001469286850012700

25099256&text=аплікаці

я++квіти 

11. 30.03.20р. 1. Підвищення фахової майстерності 

Продовження роботи над створенням 

леп буку «Екологія малятам» 

України». 

2. Співпраця з дітьми: 

Тема: «Птахи» (дитина в соціумі) 

- Перегляд навчального мультфільму 

«Перелітні птахи»; 

-Дидактична он-лайн гра «Відгадай 

пташку»; 

-Практична діяльність – аплікація 

«Весела пташка» 

 

 

 

 

3. Взаємодія з батьками: 

Діалог з батьками «Запитання – 

відповідь» 

 

 

 

 

https://yandex.ua/video/p

review/?filmId=1146912

7381069259734&from=t

abbar&reqid=158776817

7025675-

98892914332195781730

0113-man2-1704-

V&suggest_reqid=46093

42001469286850910200

89361919&text=тітоньк

а+сова+птахи 

https://youtu.be/v0aS8gZ

4-_s 

Спілкування  по 

телефону 

12. 31.03.20р. 1. Підвищення фахової майстерності: 

Розробити  методичні рекомендації, 

поради, пам`ятки для батьків 

вихованців: «Профілактика 

коронавірусу» 

2. Співпраця з дітьми: 

Тема: Пригоди Краплинки 

Корисні підказки. Вода. 

Практична діяльність 

Маленькі дослідники (досліди з водою) 

3. Взаємодія з батьками: 

Індивідуальні консультації для батьків 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.co

m/watch?v=RmErh04nd

Gs 

https://www.youtube.co

m/watch?v=FABxRzeZi

ZY 

Вайбер спілкування 

13. 01.04.20р. 1. Підвищення фахової майстерності: 

- Пошук матеріалу для он-лайн занять 

з вихованцями 

 

 

 

https://yandex.ua/video/preview/?filmId=12623856465698253150&reqid=1587920113999913-1664530342653372142800113-vla1-1556-V&suggest_reqid=460934200146928685001270025099256&text=аплікація++квіти
https://yandex.ua/video/preview/?filmId=12623856465698253150&reqid=1587920113999913-1664530342653372142800113-vla1-1556-V&suggest_reqid=460934200146928685001270025099256&text=аплікація++квіти
https://yandex.ua/video/preview/?filmId=12623856465698253150&reqid=1587920113999913-1664530342653372142800113-vla1-1556-V&suggest_reqid=460934200146928685001270025099256&text=аплікація++квіти
https://yandex.ua/video/preview/?filmId=12623856465698253150&reqid=1587920113999913-1664530342653372142800113-vla1-1556-V&suggest_reqid=460934200146928685001270025099256&text=аплікація++квіти
https://yandex.ua/video/preview/?filmId=12623856465698253150&reqid=1587920113999913-1664530342653372142800113-vla1-1556-V&suggest_reqid=460934200146928685001270025099256&text=аплікація++квіти
https://yandex.ua/video/preview/?filmId=12623856465698253150&reqid=1587920113999913-1664530342653372142800113-vla1-1556-V&suggest_reqid=460934200146928685001270025099256&text=аплікація++квіти
https://yandex.ua/video/preview/?filmId=12623856465698253150&reqid=1587920113999913-1664530342653372142800113-vla1-1556-V&suggest_reqid=460934200146928685001270025099256&text=аплікація++квіти
https://yandex.ua/video/preview/?filmId=12623856465698253150&reqid=1587920113999913-1664530342653372142800113-vla1-1556-V&suggest_reqid=460934200146928685001270025099256&text=аплікація++квіти
https://yandex.ua/video/preview/?filmId=12623856465698253150&reqid=1587920113999913-1664530342653372142800113-vla1-1556-V&suggest_reqid=460934200146928685001270025099256&text=аплікація++квіти
https://yandex.ua/video/preview/?filmId=11469127381069259734&from=tabbar&reqid=1587768177025675-988929143321957817300113-man2-1704-V&suggest_reqid=460934200146928685091020089361919&text=тітонька+сова+птахи
https://yandex.ua/video/preview/?filmId=11469127381069259734&from=tabbar&reqid=1587768177025675-988929143321957817300113-man2-1704-V&suggest_reqid=460934200146928685091020089361919&text=тітонька+сова+птахи
https://yandex.ua/video/preview/?filmId=11469127381069259734&from=tabbar&reqid=1587768177025675-988929143321957817300113-man2-1704-V&suggest_reqid=460934200146928685091020089361919&text=тітонька+сова+птахи
https://yandex.ua/video/preview/?filmId=11469127381069259734&from=tabbar&reqid=1587768177025675-988929143321957817300113-man2-1704-V&suggest_reqid=460934200146928685091020089361919&text=тітонька+сова+птахи
https://yandex.ua/video/preview/?filmId=11469127381069259734&from=tabbar&reqid=1587768177025675-988929143321957817300113-man2-1704-V&suggest_reqid=460934200146928685091020089361919&text=тітонька+сова+птахи
https://yandex.ua/video/preview/?filmId=11469127381069259734&from=tabbar&reqid=1587768177025675-988929143321957817300113-man2-1704-V&suggest_reqid=460934200146928685091020089361919&text=тітонька+сова+птахи
https://yandex.ua/video/preview/?filmId=11469127381069259734&from=tabbar&reqid=1587768177025675-988929143321957817300113-man2-1704-V&suggest_reqid=460934200146928685091020089361919&text=тітонька+сова+птахи
https://yandex.ua/video/preview/?filmId=11469127381069259734&from=tabbar&reqid=1587768177025675-988929143321957817300113-man2-1704-V&suggest_reqid=460934200146928685091020089361919&text=тітонька+сова+птахи
https://yandex.ua/video/preview/?filmId=11469127381069259734&from=tabbar&reqid=1587768177025675-988929143321957817300113-man2-1704-V&suggest_reqid=460934200146928685091020089361919&text=тітонька+сова+птахи
https://yandex.ua/video/preview/?filmId=11469127381069259734&from=tabbar&reqid=1587768177025675-988929143321957817300113-man2-1704-V&suggest_reqid=460934200146928685091020089361919&text=тітонька+сова+птахи
https://yandex.ua/video/preview/?filmId=11469127381069259734&from=tabbar&reqid=1587768177025675-988929143321957817300113-man2-1704-V&suggest_reqid=460934200146928685091020089361919&text=тітонька+сова+птахи
https://youtu.be/v0aS8gZ4-_s
https://youtu.be/v0aS8gZ4-_s
https://www.youtube.com/watch?v=RmErh04ndGs
https://www.youtube.com/watch?v=RmErh04ndGs
https://www.youtube.com/watch?v=RmErh04ndGs
https://www.youtube.com/watch?v=FABxRzeZiZY
https://www.youtube.com/watch?v=FABxRzeZiZY
https://www.youtube.com/watch?v=FABxRzeZiZY


2. Співпраця з дітьми:  

Тема: «Світ Комашок » (природа) 

- Перегляд навчального відео 

«Вивчаємо комах»; 

-Жук (вивчення веселої пісні про жучка) 

- Повторення та закріплення прислів’їв 

та приказок про комах  

3. Взаємодія з батьками: 

- Розробити консультацію : «Рухливі 

ігри вдома – як допомогти дитині 

витрачати енергію і бути активною на 

карантині» 

 

 

 

https://www.youtube.co

m/watch?v=BXToLHfbS

yo 

https://www.youtube.co

m/watch?v=9Y05ID-

GvSw 

14. 02.04.20р. 1. Підвищення фахової майстерності: 

- Робота над перспективним планування 

(ліплення) 

2. Співпраця з дітьми:  

Тема:День книги 

- Ведмедик – веселунчик «Світ книги» 

- Пісня про книжку (слухання пісеньки) 

3. Взаємодія з батьками: 

- Онлайн флеш - моб «Моя улюблена 

книга» 

- Консультація для батьків «Які книги 

потрібно читати дітям» 

 

 

 

 

https://www.youtube.co

m/watch?v=PHqaeWHd2

Xw 

https://www.youtube.co

m/watch?v=2Q-

6S3W7xF4 

15. 03.04.20р. 1. Підвищення фахової майстерності: 

- Перегляд онлайн-семінару 

«Методичні розробки для навчання і 

розвитку дітей» 

(повтор)сайт Всеосвіта 

2. Співпраця з дітьми:  

Тема:Умільці гончарі 

 - Посуд (розвиваючий мультик) 

- Чайник і чашка (ліплення з  

пластилину) 

 

3. Взаємодія з батьками: 

Онлай – виставка «Маленькі умільці 

гончарі» 

 

https://vseosvita.ua/webi

nar/metodicni-rozrobki 

 

 

https://www.youtube.co

m/watch?v=Gy1BsztC2B

Q 

https://www.youtube.co

m/watch?v=ztRHnOa2M

sw 

 

Вайбер - група 

 

https://www.youtube.com/watch?v=BXToLHfbSyo
https://www.youtube.com/watch?v=BXToLHfbSyo
https://www.youtube.com/watch?v=BXToLHfbSyo
https://www.youtube.com/watch?v=9Y05ID-GvSw
https://www.youtube.com/watch?v=9Y05ID-GvSw
https://www.youtube.com/watch?v=9Y05ID-GvSw
https://www.youtube.com/watch?v=PHqaeWHd2Xw
https://www.youtube.com/watch?v=PHqaeWHd2Xw
https://www.youtube.com/watch?v=PHqaeWHd2Xw
https://www.youtube.com/watch?v=2Q-6S3W7xF4
https://www.youtube.com/watch?v=2Q-6S3W7xF4
https://www.youtube.com/watch?v=2Q-6S3W7xF4
https://vseosvita.ua/webinar/metodicni-rozrobki
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