
Індивідуальний план роботи 

вихователя Мельник Вікторії Віталіївни  КЗ “ДНЗ № 14 ВМР” 

на час карантину 16.03.2020-24.04.2020 

(дистанційний режим) 

№ Дата Зміст роботи Примітка 

1. 16.03.2020 1.Складаня індивідуального плану роботи на час 

карантину. 

2. Опрацювання статті: «Що потрібно знати 

освітянам про дистанційну роботу?» 

«Що батьки  вихованців повинні знати про корона 

вірус». 

Інтернет 

ресурси. 

2. 17.03.2020 1.Поради батькам: «Як адаптуватися до режиму 

«карантин». 

2.Мудрі казки  тітоньки  Сови « Ким бути» 

https://www.youtube.com/watch?v=HQOlZg7kQPw 

3. 

Viber-чат 

3. 18.03.2020 Упорядкування дидактичних ігор та 

демонстраційного матеріалу . 

Консультація для батьків: «Як організувати дозвіл 

дитини під час карантину». 

https://childdevelop.com.ua/articles/leisure/9111/ 

Відеоролик як ліпити Мишку 

https://www.google.com.ua/search?source=hp&ei=5V2o

XsL-

GOfHrgSuvYrQAg&q=відеоролик+для+дітей+ліплен

ня&oq=відеоролик+для+дітей+ліпл&gs_lcp=CgZwc3

ktYWIQARgAMggIIRAWEB0QHjoFCAAQgwE6Agg

AOgYIABAWEB5Qox5Y_rQBYMjKAWgAcAB4AIA

BlAGIAYgRkgEEMjEuNJgBAKABAaoBB2d3cy13aX

o&sclient=psy-ab 

 

 

4. 19.03.2020 1. Консультація для батьків: «Дотримання правил 

респіраторної гігієни». 

https://kyivcity.gov.ua/oholoshennia/koronavirus_profila

ktika_infikuvannya_i_poshirennya/ 

2. Виготовлення  дидактичної гри 

 «Квітковий  рахунок». 

3.Відеоролик  екскурсія лісом від Лісовичка 

https://www.youtube.com/watch?v=tBPIq5tIDtQ&featur
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e=youtu.be&fbclid=IwAR3PBFca9O2e7QZ1gjt1TZXgn

-URVwHQOkNo2EC95Ea9Ws-xDD4G9VtU1Vw 

5. 20.03.2020 Перегляд  вебінару. Ігрові методики для розвитку 

мовлення. 

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

Відео – ролик  перегляд разом з батьками . Дітям про 

комах навесні. 

https://www.youtube.com/watch?v=4hcBxwqf1tc&featu

re=youtu.be&fbclid=IwAR1zo0kZewhuLQ05X-

NJ2T3TsbRCLiocVoABCKnRNh0RbNu1v28ADiAtei8 

 

6. 23.03.2020 1.Виготовити дидактичні ігри : 

«Скільки бджілок у вулику?» , 

2.Розробити консультацію для батьків: 

«10 причин чому батькам потрібно читати  книги 

дітям» 

Мультик  Ведмедик  Веселунчик. 

https://www.youtube.com/watch?v=PHqaeWHd2Xw 

  

7. 24.03.2020  1.Консультація для батьків: «Як боротися з дитячою 

істерикою» 

https://vseosvita.ua/library/konsultacia-dla-batkiv-ak-

borotisa-z-ditacou-isterikou-232167.html 

2.Виготовити  роздатковий  матеріал для занять.  

3.Мудрі казки тітоньки Сови. «Маленькі друзі» 

https://www.youtube.com/watch?v=tRXuiS8kUto 

 

 

 

 

Додатки 

8. 25.03.2020 1. Опрацювання фахової  літератури , електронного  

журналу  «Методична  скарбничка вихователя» 

2.Консультація для батьків: «Психологія дитячого 

малюнка: Яким кольором малює ваша дитина» 

https://vseosvita.ua/library/konsultacia-vikoristanna-

koloriv-ditinou-v-malunku-na-so-zvernuti-uvagu-

244046.html 

3.Мультик . Дитячі фантазії тітоньки Сови . 

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

Інтернет 

ресурси 

9. 26.03.2020 1Перегляд вебінару . Ігри  на розвиток пізнавальної 

сфери дітей дошкільного  віку. 

https://www.youtube.com/watch?v=k84RKvLENOk 

2.Перегляд разом з батьками . Вчимося читати по 
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складах. 

https://www.youtube.com/watch?v=y1LKUcPviRU&fea

ture=youtu.be&fbclid=IwAR3jJobJUzKHts76Lp3YsaH

LPxfSwsyttjqH5DNpm6bkRRY8mmKthJLsrrk 

10. 27.03.2020 1. Розробити ігри з піском та водою. 

2Лічилка. Ми ходили за грибами . Загадки про гриби  

Розвиваючі мультики  перегляд разом з батьками. 

https://www.youtube.com/watch?v=3SXnCrTrldg&featu

re=youtu.be&fbclid=IwAR3-7eZtfCD3arZow2D-

JKC8V7W9cnM5UF22I3zLKPLMFmo75eNoTflFIzo 

Додатки 

11. 30.03.2020 1.Поради батькам : «Як правильно читати  казку» 

http://dnz446.edu.kh.ua/prostir_ditinstva/dityacha_biblio

teka/porada_batjkam_yak_chitati_kazki_dityam/ 

2.Казка про ведмедика та світлячка. 

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

3.Перегляд вебінару  «Організація та навчання під 

час  карантину» 

https://www.youtube.com/watch?v=fFP0d3r9ecQ 

 

12. 31.03.2020 1.Виготовити картотеку пальчикових ігор. 

2.Поради батькам  на час карантину : Підтримайте  

та допомагайте. 

3.Мультик «Вивчаємо дні тижня» 

https://www.youtube.com/watch?v=0e7X3frDlQI 

Додатки 

Viber-чат 

 

13. 01.04.2020 1.Консультація з батьками : «Користь сміху для 

здоров’я» 

https://www.bsmu.edu.ua/blog/1115-korist-smihu-dlya-

zdorov-ya/ 

 2.«Котра  година»  веселий мультик для вивчення 

часу 

https://www.youtube.com/watch?v=BXToLHfbSyo&fea

ture=youtu.be&fbclid=IwAR0EaprEmJzaONuSubcqfpL

x0uoHk1m7PY4R6CpY0eo8pbx51-XOQqs4D4M 

3.Виготовити дидактичну гру: «Математична 

галявина» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додатки 

14. 02.04.2020 1.Консультація для батьків: 

«Діти сваряться за іграшку  як правильно 

відреагувати» 

https://dytpsyholog.com 

2. Мультфільм  «Украдена іграшка» 

https://www.youtube.com/watch?v=JPPv5UmLe7Q 

3.Виготовити  дидактичну гру: 

«Розумний їжачок» 

 

 

 

 

 

Додатки 
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15. 3.04.2020 1.Пізнавальний український мультик про тварин лісу 

України. 

https://www.youtube.com/watch?v=d7IiyaBz5CQ 

2.Консультація для батьків : 

«Пластилінографія – як засіб розитку  дрібної 

моторики дітей». 

https://vseosvita.ua/library/konsultacia-dla-batkiv-

plastilinografia-ak-zasib-rozvitku-dribnoi-motoriki-ditej-

256983.html  

3.Підготувати картки для складання речень. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додатки 

16. 6.04.2020 1. Казка про звуки . Класифікація  звуків (голосні, 

глухі, дзвінкі) 

https://www.youtube.com/watch?v=BXToLHfbSyo&fea

ture=youtu.be&fbclid=IwAR0EaprEmJzaONuSubcqfpL

x0uoHk1m7PY4R6CpY0eo8pbx51-XOQqs4D4M 

2.Консультація для батьків: 

«В які ігри грають наші діти». 

https://www.youtube.com/watch?v=BXToLHfbSyo&fea

ture=youtu.be&fbclid=IwAR0EaprEmJzaONuSubcqfpL

x0uoHk1m7PY4R6CpY0eo8pbx51-XOQqs4D4M 

3.Виговити дидактичну гру: «Розклади на дощечки» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додатки 

17. 7.04.2020 1.Консультація для батьків: «Під час карантину не 

залишайте дітей самих , і спілкуйтеся із ними» 

http://tvoemisto.tv/blogs/v_chas_karantynu_ne_zalyshay

te_ditey_samyh_vdoma_i_spilkuytes_z_nymy_sim_pora

d_psyhologa_107299.html 

2.Для дітей «Цікаві аплікації» відео -ролик 

https://www.youtube.com/watch?v=LZmFhoGSSl4 

3.Виготовити дидактичну гру: 

«Лего – вантаж» 

 

18. 8.04.2020 1.«Лісові тварини» для дітей розвиваючі мультики   

https://www.youtube.com/watch?v=BXToLHfbSyo&fea

ture=youtu.be&fbclid=IwAR0EaprEmJzaONuSubcqfpL

x0uoHk1m7PY4R6CpY0eo8pbx51-XOQqs4D4M 

2.Виготовити рухливі  ігри дітей середньої  та 

старшої групи з теми Космос. 

 

19. 9.04.2020 1.Підготовити перспективний план на молодшу 

групу. 

2. Поради батькам  на час карантину : Підтримайте  

та допомагайте. 

3.Відео як малювати дерево. 

https://www.youtube.com/watch?v=0Kpc7caQC3M 

 

 

Viber-чат 
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20. 10.04.2020 1. Виготовити дидактичну гру : 

«Посадимо сонечко на листочок» 

2. Консультація для батьків: 

«Особиста гігієна дітей дошкільного віку»  

https://www.youtube.com/watch?v=BXToLHfbSyo&fea

ture=youtu.be&fbclid=IwAR0EaprEmJzaONuSubcqfpL

x0uoHk1m7PY4R6CpY0eo8pbx51-XOQqs4D4M 

3.Корисні  підказки  для  дітей  «Як стати  

відповідальним» 

https://www.youtube.com/watch?v=LDBE9GsqHB8 

 

 

 

21. 13.04.2020 1. Розробити пам’ятки  для батьків з безпеки 

життєдіяльності  дітей 

2.Консультація для батьків: «Як  зробити свій дім 

безпечним для дітей» 

https://vseosvita.ua/library/konsultacia-dla-batkiv-na-

temu-ak-zrobiti-svij-dim-bezpecnim-dla-ditej-

173693.html 

3.Мультик . «Безпечний двір». 

https://www.youtube.com/watch?v=Dh_8PNxAjuo 

Додатки 

22. 14.04.2020 1.Перегляд новинок методичної літератури 

2.Консультація для батьків : 

«Поради як зберегти  здоров’я»  

https://www.youtube.com/watch?v=BXToLHfbSyo&fea

ture=youtu.be&fbclid=IwAR0EaprEmJzaONuSubcqfpL

x0uoHk1m7PY4R6CpY0eo8pbx51-XOQqs4D4M 

3.Ввічлиі слова . Віршики Ганни  Чубач . Веселі  

Хтосики  

https://www.youtube.com/watch?v=BXToLHfbSyo&fea

ture=youtu.be&fbclid=IwAR0EaprEmJzaONuSubcqfpL

x0uoHk1m7PY4R6CpY0eo8pbx51-XOQqs4D4M . 

Інтернет 

ресурси 

 

 

23. 15.04.2020 1.Створити скарбничку  художнього слова : 

«Вірші про Великдень» 

2Перегляд разом з батьками  Мультик. Великодня 

казка 

 https://www.youtube.com/watch?v=65twJD3W0GU 

Додатки 

 

24. 16.04.2020 1.Виготовити дидактичну гру: 

«Великодній кошик», 

«Скільки писанок у кошику» 

2.Консультація для батьків : «Фізичне виховання  в 

сім’ї» https://dnz-n7.wixsite.com/start/single-

post/2016/12/21 

Додатки 

https://www.youtube.com/watch?v=BXToLHfbSyo&feature=youtu.be&fbclid=IwAR0EaprEmJzaONuSubcqfpLx0uoHk1m7PY4R6CpY0eo8pbx51-XOQqs4D4M
https://www.youtube.com/watch?v=BXToLHfbSyo&feature=youtu.be&fbclid=IwAR0EaprEmJzaONuSubcqfpLx0uoHk1m7PY4R6CpY0eo8pbx51-XOQqs4D4M
https://www.youtube.com/watch?v=BXToLHfbSyo&feature=youtu.be&fbclid=IwAR0EaprEmJzaONuSubcqfpLx0uoHk1m7PY4R6CpY0eo8pbx51-XOQqs4D4M
https://www.youtube.com/watch?v=LDBE9GsqHB8
https://vseosvita.ua/library/konsultacia-dla-batkiv-na-temu-ak-zrobiti-svij-dim-bezpecnim-dla-ditej-173693.html
https://vseosvita.ua/library/konsultacia-dla-batkiv-na-temu-ak-zrobiti-svij-dim-bezpecnim-dla-ditej-173693.html
https://vseosvita.ua/library/konsultacia-dla-batkiv-na-temu-ak-zrobiti-svij-dim-bezpecnim-dla-ditej-173693.html
https://www.youtube.com/watch?v=Dh_8PNxAjuo
https://www.youtube.com/watch?v=BXToLHfbSyo&feature=youtu.be&fbclid=IwAR0EaprEmJzaONuSubcqfpLx0uoHk1m7PY4R6CpY0eo8pbx51-XOQqs4D4M
https://www.youtube.com/watch?v=BXToLHfbSyo&feature=youtu.be&fbclid=IwAR0EaprEmJzaONuSubcqfpLx0uoHk1m7PY4R6CpY0eo8pbx51-XOQqs4D4M
https://www.youtube.com/watch?v=BXToLHfbSyo&feature=youtu.be&fbclid=IwAR0EaprEmJzaONuSubcqfpLx0uoHk1m7PY4R6CpY0eo8pbx51-XOQqs4D4M
https://www.youtube.com/watch?v=BXToLHfbSyo&feature=youtu.be&fbclid=IwAR0EaprEmJzaONuSubcqfpLx0uoHk1m7PY4R6CpY0eo8pbx51-XOQqs4D4M%20.
https://www.youtube.com/watch?v=BXToLHfbSyo&feature=youtu.be&fbclid=IwAR0EaprEmJzaONuSubcqfpLx0uoHk1m7PY4R6CpY0eo8pbx51-XOQqs4D4M%20.
https://www.youtube.com/watch?v=BXToLHfbSyo&feature=youtu.be&fbclid=IwAR0EaprEmJzaONuSubcqfpLx0uoHk1m7PY4R6CpY0eo8pbx51-XOQqs4D4M%20.
https://www.youtube.com/watch?v=65twJD3W0GU
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3.Казка для дітей «Спортивні змагання» 

https://www.youtube.com/watch?v=Pb4AIYhE-p8 

 

25. 17.04.2020 1.Консультація для батьків : «Як батькам пояснити 

дитині , що таке Великдень» 

https://www.youtube.com/watch?v=BXToLHfbSyo&fea

ture=youtu.be&fbclid=IwAR0EaprEmJzaONuSubcqfpL

x0uoHk1m7PY4R6CpY0eo8pbx51-XOQqs4D4M 

2.Мультик про Великдень 

https://www.youtube.com/watch?v=BXToLHfbSyo&fea

ture=youtu.be&fbclid=IwAR0EaprEmJzaONuSubcqfpL

x0uoHk1m7PY4R6CpY0eo8pbx51-XOQqs4D4M 

3.Організувати фотоконкурс «Моя пасочка» 

фото дитини з пасочкою. 

 

26. 21.04.2020 1.Консультація для батьків: 

«Граємо всюди» 

https://vseosvita.ua/library/konsultacia-dla-batkiv-

graemo-vsudi-220712.html 

2.Мультик «Рахуємо до десяти» 

https://www.youtube.com/watch?v=BXToLHfbSyo&fea

ture=youtu.be&fbclid=IwAR0EaprEmJzaONuSubcqfpL

x0uoHk1m7PY4R6CpY0eo8pbx51-XOQqs4D4M 

3.Підготувати зразки з аплікації для занять 

 

 

 

 

 

 

 

Додатки 

 

 

27. 22.04.2020 1.Консультація для батьків: 

«Як правильно сортувати  сміття» 

https://www.youtube.com/watch?v=BXToLHfbSyo&fea

ture=youtu.be&fbclid=IwAR0EaprEmJzaONuSubcqfpL

x0uoHk1m7PY4R6CpY0eo8pbx51-XOQqs4D4M 

2.Порада «Що можемо зробити ми» 

3.Мультик «Бережіть нашу планету!» 

https://www.youtube.com/watch?v=BXToLHfbSyo&fea

ture=youtu.be&fbclid=IwAR0EaprEmJzaONuSubcqfpL

x0uoHk1m7PY4R6CpY0eo8pbx51-XOQqs4D4M 

 

28. 23.04.2020 1.Бесіда з батьками «Як виховати щедрість  у дитини 

або , як навчити ділитись» 

2. Екологічна стежина «Як  зростає дерево» 

В.Сухомлинський  оповідання «Як бджілка 

знаходить квітку конвалії» 

https://mala.storinka.org/василь-  

3.Виготовити дидактичну гру «Хто де живе?» 

 

Viber-чат 

 

 

 

 

Додатки 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Pb4AIYhE-p8
https://www.youtube.com/watch?v=BXToLHfbSyo&feature=youtu.be&fbclid=IwAR0EaprEmJzaONuSubcqfpLx0uoHk1m7PY4R6CpY0eo8pbx51-XOQqs4D4M
https://www.youtube.com/watch?v=BXToLHfbSyo&feature=youtu.be&fbclid=IwAR0EaprEmJzaONuSubcqfpLx0uoHk1m7PY4R6CpY0eo8pbx51-XOQqs4D4M
https://www.youtube.com/watch?v=BXToLHfbSyo&feature=youtu.be&fbclid=IwAR0EaprEmJzaONuSubcqfpLx0uoHk1m7PY4R6CpY0eo8pbx51-XOQqs4D4M
https://www.youtube.com/watch?v=BXToLHfbSyo&feature=youtu.be&fbclid=IwAR0EaprEmJzaONuSubcqfpLx0uoHk1m7PY4R6CpY0eo8pbx51-XOQqs4D4M
https://www.youtube.com/watch?v=BXToLHfbSyo&feature=youtu.be&fbclid=IwAR0EaprEmJzaONuSubcqfpLx0uoHk1m7PY4R6CpY0eo8pbx51-XOQqs4D4M
https://www.youtube.com/watch?v=BXToLHfbSyo&feature=youtu.be&fbclid=IwAR0EaprEmJzaONuSubcqfpLx0uoHk1m7PY4R6CpY0eo8pbx51-XOQqs4D4M
https://vseosvita.ua/library/konsultacia-dla-batkiv-graemo-vsudi-220712.html
https://vseosvita.ua/library/konsultacia-dla-batkiv-graemo-vsudi-220712.html
https://www.youtube.com/watch?v=BXToLHfbSyo&feature=youtu.be&fbclid=IwAR0EaprEmJzaONuSubcqfpLx0uoHk1m7PY4R6CpY0eo8pbx51-XOQqs4D4M
https://www.youtube.com/watch?v=BXToLHfbSyo&feature=youtu.be&fbclid=IwAR0EaprEmJzaONuSubcqfpLx0uoHk1m7PY4R6CpY0eo8pbx51-XOQqs4D4M
https://www.youtube.com/watch?v=BXToLHfbSyo&feature=youtu.be&fbclid=IwAR0EaprEmJzaONuSubcqfpLx0uoHk1m7PY4R6CpY0eo8pbx51-XOQqs4D4M
https://www.youtube.com/watch?v=BXToLHfbSyo&feature=youtu.be&fbclid=IwAR0EaprEmJzaONuSubcqfpLx0uoHk1m7PY4R6CpY0eo8pbx51-XOQqs4D4M
https://www.youtube.com/watch?v=BXToLHfbSyo&feature=youtu.be&fbclid=IwAR0EaprEmJzaONuSubcqfpLx0uoHk1m7PY4R6CpY0eo8pbx51-XOQqs4D4M
https://www.youtube.com/watch?v=BXToLHfbSyo&feature=youtu.be&fbclid=IwAR0EaprEmJzaONuSubcqfpLx0uoHk1m7PY4R6CpY0eo8pbx51-XOQqs4D4M
https://www.youtube.com/watch?v=BXToLHfbSyo&feature=youtu.be&fbclid=IwAR0EaprEmJzaONuSubcqfpLx0uoHk1m7PY4R6CpY0eo8pbx51-XOQqs4D4M
https://www.youtube.com/watch?v=BXToLHfbSyo&feature=youtu.be&fbclid=IwAR0EaprEmJzaONuSubcqfpLx0uoHk1m7PY4R6CpY0eo8pbx51-XOQqs4D4M
https://www.youtube.com/watch?v=BXToLHfbSyo&feature=youtu.be&fbclid=IwAR0EaprEmJzaONuSubcqfpLx0uoHk1m7PY4R6CpY0eo8pbx51-XOQqs4D4M
https://mala.storinka.org/василь-


29. 24.04.2020 1.Поради батькам:  

«Речі , які не можна забороняти дитині» 

https://www.youtube.com/watch?v=BXToLHfbSyo&fea

ture=youtu.be&fbclid=IwAR0EaprEmJzaONuSubcqfpL

x0uoHk1m7PY4R6CpY0eo8pbx51-XOQqs4D4M 

2. Терапевтична казочка для ваших діток 

https://www.facebook.com/groups/201973061223822/pe

rmalink/220501092704352/ 

3.Робота з документацією групи. 
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