
Індивідуальний план роботи під час карантину вихователя 

КЗ «ДНЗ №14» ВМР Кухар В.В. групи №2 «Кошенята» 

З 16.03.2020 по 31.03.2020 

 

№ 

п/п 

Дата Мета Матеріали 

     

 

  

 

 

 1 

 

 

 

 

 

16.03.2020 

1. Розробити план роботи на час 

карантину. 

 

2. Робота з батьками: консультація «Як 

пережити карантин дома з дітьми». 

 

 

 

 

3. Робота з дітьми: мультик веселий 

колобок «голосні звуки». 

 

 

 

https://www.the-

village.com.ua/village/c

hildren/children/295481

-pravila-dlya-batkiv-na-

chas-karantinu 

 

https://www.youtube.co

m/watch?v=Ffxo3EVP

YyI 

       

 

 

 

 

 2 

 

 

 

 

 

17.03.2020 

1. Робота з методичною літературою: 

програма «Дитина». 

 

2. Консультація для батьків «В які ігри 

можна пограти дома з дітьми». 

 

 

 

3. Робота з дітьми: мультик «Природа 

навесні». 

 Робота з батьками у 

групу «Viber». 

 

https://sunfamilyclub.ne

t/blog/v-kakie-igry-

mozhno-poigrat-doma-

s-detmi 

 

https://www.youtube.co

m/watch?v=r4oN0cUhs

6A 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

18.03.2020 

1. Робота з методичною літературою 

журнали «Дошкільне виховання». 

 

 

2. Робота з батьками: основи безпеки 

життєдіяльності; «Безпека дитини на 

дорозі». 

 

 

3. Робота з дітьми мультик тітоньки Сови 

Арифметика Малятко 

 

 

 

https://vseosvita.ua/libra

ry/bezpeka-ditej-na-

dorozi-poradi-batkam-

261258.html 

 

 

https://www.youtube.co

m/watch?v=2UG0TRHj

m2Y 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Виготовлення матеріалів для групи 

для театралізованої діяльності 

«Настільний театр циліндрів», за 

програмою «Дитина». 

https://vseosvita.ua/libra

ry/konsultacia-dla-

batkiv-akso-diti-ne-
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4 

 

 

 

 

19.03.2020 

2. Робота з батьками: консультація 

«Якщо діти не грають, в цьому винні 

дорослі». 

 

3. Робота з дітьми: казка «Воввк і семеро 

козенят» 

graut-v-comu-vinni-

dorosli-259854.html 

 

 

 

https://www.youtube.co

m/watch?v=-

zOMuMU5gWE 

 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

 

20.03.2020 

1. Виготовлення конусного театру до 

казки «Рукавичка». 

 

 

2. Робота з батьками: консультація 

«Заохочення дітей до самовиховання 

казкою». 

 

 

 

 

3. Робота з дітьми: драматизація казки 

«Колобок». 

 

 

 

 

https://vseosvita.ua/libra

ry/konsultacii-dla-

batkiv-zaohocenna-

ditej-do-

samovihovanna-kazkou-

117141.html 

 

https://www.youtube.co

m/watch?v=tqmQOOr-

nZw 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

23.03.2020 

1. Конусний театр «Вовк і семеро 

козенят», виготовлення театру по 

журналах «Дошкільне виховання». 

 

2. Робота з батьками: «Про безпеку 

дорожнього руху» 

 

 

 

 

3. Робота з дітьми: мультик «Дорожній 

рух». 

 

 

 

 

https://erudyt.net/doku

mentatsiya/informatsiya

-dlya-batkiv/porady-

batkam-pro-bezpeku-

dorozhnoho-ruhu.html 

 

https://www.youtube.co

m/watch?v=UCZ_M9sd

1Fg 

 

7 

 

24.03.2020 

1. Прослухала вебінар «Дошкільна 

освіта, як складова системи безперервної 

освіти в Україні» 

2. Робота з батьками: консультація «4 

поради, як навчити дітей любити 

математику». 

 

 

 

https://www.youtube.co

m/watch?v=7101MqF6

9zM 

https://pershyj.com/p-4-

poradi-yak-navchiti-

ditei-lyubiti-

matematiku-32204 
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3. Робота з дітьми мультик «Цікава 

математика тітоньки Сови Геометричні 

фігури  

https://www.youtube.co

m/watch?v=_aGb0BNY

xHY 

8 25.03.2020 1. Виготовлення демонстраційних 

геометричних фігур по методичній 

літературі. 

 

 

2. Робота з батьками: поради «Як 

навчити дитину говорити правильно в 

домашніх умовах». 

 

 

 

 

3. Робота з дітьми: мультик «Ввічливі 

слова». 

 

 

 

 

 

http://kids-

toys.com.ua/ua/navchiti

-ditinu-govoriti-

pravilno-v-domashnih-

umovah 

 

 

https://www.youtube.co

m/watch?v=ZMfa9q2v

D0c 

9 26.03.2020 1.Робота з методичною літературою. 

Розробити дидактичні ігри з 

геометричними фігурами. 

 

 

2. Робота з батьками: консультація 

«Пальчикові ігри корисні і цікаві». 

 

 

 

 

3. Робота з дітьми:   

Мультик тітоньки Сови «Березень»  

 

 

 

 

 

https://sumskij-

sanatornij-dnz-

24.webnode.com.ua/ne

ws/palchikovi-igri-

korisni-ta-tsikavi/ 

 

https://www.youtube.co

m/watch?v=8BEkWHU

pdmM 

10 27.03.2020 1. Робота з методичною літературою. 

Виготовлення роздаткового матеріалу по 

математиці. 

2. Робота з батьками: консультація для 

батьків «Вчимося вирізати з 5ти років». 

 

 

3. Робота з дітьми: аплікація «Квітка 

Нарцис». 

 

 

 

https://spamdoska.ru/uk

/uchimsya-vyrezat-dlya-

detei-3-5-let-uchimsya-

vyrezat-nozhnicami/ 

https://www.youtube.co

m/watch?v=q387hzVgtl

U 

11 30.03.2020 1. Робота з журналами «Дошкільне 

виховання». 
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2. Робота з батьками: «В скільки років 

починати вчити алфавіт». 

 

 

 

 

 

3. Робота з дітьми «Цікава грамота» 

мультик тітоньки Сови 

https://24tv.ua/educatio

n/u_skilki_rokiv_treba_

vchiti_alfavit_yak_navc

hiti_ditinu_bukvam_n1

240199 

 

 

https://www.youtube.co

m/watch?v=ZTHNV4Y

9yB0 

  12 31.03.2020 1. Виготовлення настільного театру 

«Тварини» з циліндрів для групи  

2. Робота з батьками: «Як захистити 

дітей від хвороб». 

 

 

3. Робота з дітьми: мультик «Атака 

вірусів». 

 

 

https://central-

ua.tv/news/42150/ 

 

 

https://www.youtube.co

m/watch?v=wheToBBQ

b1k 
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