
Індивідуальний план роботи під час карантину 

(з 26.03.2020-31.03.2020) вихователя групи №2 Гнатюк Л.А. 

 

№ Дата Зміст роботи Примітки 

 

 

 

 

 1 

 

 

 

 

26.03.2020 

 1. Розробка індивідуального плану роботи. 

 

 2.Консультацій для батьків по ігровій 

діяльності в дома: «В які ігри можна пограти 

з дітьми - у що грати з дитиною?»; 

 

 3. Робота з дітьми: мультик «Тітоньки Сови» 

«Птахи прилетіли» 

 

 

 

 План 

  

  Робота з батьками, 

https://coralfamily.co

m.ua   

 

https://www.youtube.

com/watch?v=5hD9u

82L1zQ 
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27.03.2020 

1. Поповнення папки «Загартовуючі заходи 

для дітей влітку»: консультація для батьків  

 

 

 

 

 

 

2. Робота з батьками: «Безпека дитини 

влітку»;  

 

 

 

3. Робота з дітьми «Уроки обережності» 

мультик «Тітонька Сова». 

Перегляд 

методичної 

літератури, 

журналів 

«Дошкільне 

виховання». 

Порада батькам у 

«Viber»-дзвінок 

https://vseosvita.ua/li

brary/konsultacia-dla-

batkiv-bezpeka-ditej-

v-litku-132767.html 

 

http://dnz51.rosvita.r

v.ua/index.php/metod

/fizinstruktor/46-

ozdorovlennya-ta-

zahartuvannya-ditey-

vlitku 

 

 

 

 

 

 3 

 

 

 

 

30.03.2020 

1. Індивідуальна освітня робота з 

методичною літературою. Поповнення папки 

для батьків новими консультаціями з безпеки 

життєдіяльності дитини «Дитина на дорозі». 

 

2.Робота з батьками: консультація «Увага! 

Дорога!» 

 

 

 

   Інтернет-ресурси, 

розпечатування. 

 Порада батькам у 

«Viber» 

 

http://udnz15.org/kon

sultaciya-dlya 

 

 

 

https://coralfamily.com.ua/
https://coralfamily.com.ua/
https://www.youtube.com/watch?v=5hD9u82L1zQ
https://www.youtube.com/watch?v=5hD9u82L1zQ
https://www.youtube.com/watch?v=5hD9u82L1zQ
https://vseosvita.ua/library/konsultacia-dla-batkiv-bezpeka-ditej-v-litku-132767.html
https://vseosvita.ua/library/konsultacia-dla-batkiv-bezpeka-ditej-v-litku-132767.html
https://vseosvita.ua/library/konsultacia-dla-batkiv-bezpeka-ditej-v-litku-132767.html
https://vseosvita.ua/library/konsultacia-dla-batkiv-bezpeka-ditej-v-litku-132767.html
http://dnz51.rosvita.rv.ua/index.php/metod/fizinstruktor/46-ozdorovlennya-ta-zahartuvannya-ditey-vlitku
http://dnz51.rosvita.rv.ua/index.php/metod/fizinstruktor/46-ozdorovlennya-ta-zahartuvannya-ditey-vlitku
http://dnz51.rosvita.rv.ua/index.php/metod/fizinstruktor/46-ozdorovlennya-ta-zahartuvannya-ditey-vlitku
http://dnz51.rosvita.rv.ua/index.php/metod/fizinstruktor/46-ozdorovlennya-ta-zahartuvannya-ditey-vlitku
http://dnz51.rosvita.rv.ua/index.php/metod/fizinstruktor/46-ozdorovlennya-ta-zahartuvannya-ditey-vlitku
http://dnz51.rosvita.rv.ua/index.php/metod/fizinstruktor/46-ozdorovlennya-ta-zahartuvannya-ditey-vlitku
http://udnz15.org/konsultaciya-dlya
http://udnz15.org/konsultaciya-dlya


3. Робота з дітьми: «Азбука безпеки на 

дорозі» мультик «Тітоньки Сови»  

https://www.youtube.

com/watch?v=t_Dbf

GRUC14 
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31.03.2020 

 1. Робота з методичною літературою. 

Розробити ігри з піском та водою. 

2. Робота з батьками: консультація «Ігри з 

водою». 

 

 

 

 

 

 

3. Робота з дітьми: досліди з водою ролік у 

групу «Viber». 

Методичні 

посібники  

https://4mama.ua/uk/

kids/development/85

39-pidmochiti-

reputatsiyu-veseli-

igri-z-vodoyu-dlya-

bezstrashnih-ditey-i-

doroslih 

 

https://www.youtube.

com/watch?v=v9q2V

fYePbE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=t_DbfGRUC14
https://www.youtube.com/watch?v=t_DbfGRUC14
https://www.youtube.com/watch?v=t_DbfGRUC14
https://4mama.ua/uk/kids/development/8539-pidmochiti-reputatsiyu-veseli-igri-z-vodoyu-dlya-bezstrashnih-ditey-i-doroslih
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https://4mama.ua/uk/kids/development/8539-pidmochiti-reputatsiyu-veseli-igri-z-vodoyu-dlya-bezstrashnih-ditey-i-doroslih
https://4mama.ua/uk/kids/development/8539-pidmochiti-reputatsiyu-veseli-igri-z-vodoyu-dlya-bezstrashnih-ditey-i-doroslih
https://4mama.ua/uk/kids/development/8539-pidmochiti-reputatsiyu-veseli-igri-z-vodoyu-dlya-bezstrashnih-ditey-i-doroslih
https://4mama.ua/uk/kids/development/8539-pidmochiti-reputatsiyu-veseli-igri-z-vodoyu-dlya-bezstrashnih-ditey-i-doroslih
https://4mama.ua/uk/kids/development/8539-pidmochiti-reputatsiyu-veseli-igri-z-vodoyu-dlya-bezstrashnih-ditey-i-doroslih
https://www.youtube.com/watch?v=v9q2VfYePbE
https://www.youtube.com/watch?v=v9q2VfYePbE
https://www.youtube.com/watch?v=v9q2VfYePbE


Індивідуальний план роботи під час карантину 

(01.04.2020-30.04.2020) вихователя групи №2 Гнатюк Л.А. 
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01.04.2020 

1. Робота по самоосвіті: вебінар 

«Організація навчання та дозвілля під час 

карантину: корисні матеріали на 

допомогу педагогу» (прослухала). 

 

 

 

 

 2. Робота з батьками:  

«Профілактика хвороб». Поради лікаря. 

 

3. Робота з дітьми: мультик «Весняні 

клопоти та турботи» 

https://vseosvita.ua/web

inar/organizacia-

navcanna-ta-dozvilla-

pid-cas-karantinu-

korisni-materiali-na-

dopomogu-pedagogu-

165.html 

 

https://poltava.to/news/4

9113/ 

 

https://www.youtube.co

m/watch?v=1tmrUx8K

AzM 
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02.04.2020 

1. Робота з методичною літературою 

«Фізичне виховання». Виготовити 

стрічки для занять з фізкультури. 

2. Робота з батьками: консультація 

«Фізичний розвиток дітей дома». 

 

 

 

 

3. Робота з дітьми: руханка для дітей 

 

 

 

http://www.zirochka.inf

o/holovna/konsultatyvn

yj-punkt/fizychne-

vyhovannya-v-simji-

konsultatsiya-dlya-

batkiv/ 

https://www.youtube.co

m/watch?v=Hxaxd229K

t8&list=PLElG6fwk_0

UkcP9Tr16XvKRqiiJU

VaOfy&index=2&t=0s 
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03.04.2020 

 1. Підготовка матеріалу за програмою 

«Дитина» для перспективи 

театралізованої діяльності.  

 2. Робота з батьками: Viber-консультація 

з батьками  

 

 

 

 

 

3. Робота з дітьми: дитяча вистава 

«Бешкетниця Пеппі» 

 Програма «Дитина», 

методичні посібники. 

  

Viber-дзвінок батькам. 

http://detkam.in.ua/kons

uletaciya-dlya-batekiv-

teatralizovana-

diyaleniste-yak-zasi-

v2.html 

 

https://www.youtube.co

m/watch?v=vrObchJ7vo

0 

https://vseosvita.ua/webinar/organizacia-navcanna-ta-dozvilla-pid-cas-karantinu-korisni-materiali-na-dopomogu-pedagogu-165.html
https://vseosvita.ua/webinar/organizacia-navcanna-ta-dozvilla-pid-cas-karantinu-korisni-materiali-na-dopomogu-pedagogu-165.html
https://vseosvita.ua/webinar/organizacia-navcanna-ta-dozvilla-pid-cas-karantinu-korisni-materiali-na-dopomogu-pedagogu-165.html
https://vseosvita.ua/webinar/organizacia-navcanna-ta-dozvilla-pid-cas-karantinu-korisni-materiali-na-dopomogu-pedagogu-165.html
https://vseosvita.ua/webinar/organizacia-navcanna-ta-dozvilla-pid-cas-karantinu-korisni-materiali-na-dopomogu-pedagogu-165.html
https://vseosvita.ua/webinar/organizacia-navcanna-ta-dozvilla-pid-cas-karantinu-korisni-materiali-na-dopomogu-pedagogu-165.html
https://vseosvita.ua/webinar/organizacia-navcanna-ta-dozvilla-pid-cas-karantinu-korisni-materiali-na-dopomogu-pedagogu-165.html
https://poltava.to/news/49113/
https://poltava.to/news/49113/
https://www.youtube.com/watch?v=1tmrUx8KAzM
https://www.youtube.com/watch?v=1tmrUx8KAzM
https://www.youtube.com/watch?v=1tmrUx8KAzM
http://www.zirochka.info/holovna/konsultatyvnyj-punkt/fizychne-vyhovannya-v-simji-konsultatsiya-dlya-batkiv/
http://www.zirochka.info/holovna/konsultatyvnyj-punkt/fizychne-vyhovannya-v-simji-konsultatsiya-dlya-batkiv/
http://www.zirochka.info/holovna/konsultatyvnyj-punkt/fizychne-vyhovannya-v-simji-konsultatsiya-dlya-batkiv/
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http://www.zirochka.info/holovna/konsultatyvnyj-punkt/fizychne-vyhovannya-v-simji-konsultatsiya-dlya-batkiv/
https://www.youtube.com/watch?v=Hxaxd229Kt8&list=PLElG6fwk_0UkcP9Tr16XvKRqiiJUVaOfy&index=2&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=Hxaxd229Kt8&list=PLElG6fwk_0UkcP9Tr16XvKRqiiJUVaOfy&index=2&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=Hxaxd229Kt8&list=PLElG6fwk_0UkcP9Tr16XvKRqiiJUVaOfy&index=2&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=Hxaxd229Kt8&list=PLElG6fwk_0UkcP9Tr16XvKRqiiJUVaOfy&index=2&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=Hxaxd229Kt8&list=PLElG6fwk_0UkcP9Tr16XvKRqiiJUVaOfy&index=2&t=0s
http://detkam.in.ua/konsuletaciya-dlya-batekiv-teatralizovana-diyaleniste-yak-zasi-v2.html
http://detkam.in.ua/konsuletaciya-dlya-batekiv-teatralizovana-diyaleniste-yak-zasi-v2.html
http://detkam.in.ua/konsuletaciya-dlya-batekiv-teatralizovana-diyaleniste-yak-zasi-v2.html
http://detkam.in.ua/konsuletaciya-dlya-batekiv-teatralizovana-diyaleniste-yak-zasi-v2.html
http://detkam.in.ua/konsuletaciya-dlya-batekiv-teatralizovana-diyaleniste-yak-zasi-v2.html
https://www.youtube.com/watch?v=vrObchJ7vo0
https://www.youtube.com/watch?v=vrObchJ7vo0
https://www.youtube.com/watch?v=vrObchJ7vo0
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06.04.2020 

1. Самоосвіта. Робота з програмою 

дитина. «Плануємо залюбки». Розробка 

перспективи для театралізованої 

діяльності. 

2. Робота з батьками: рекомендації про 

коронавірус. 

 

 

 

 

3. Робота з дітьми: мультик про мікроби. 

 

 

 За програмою 

«Дитина»; «Плануємо 

залюбки» 5-й рік 

життя. 

https://uatv.ua/moz-

opublikuvalo-

multfilmy-z-

rekomendatsiyamy-pro-

koronavirus-video/ 

 

https://www.youtube.co

m/watch?v=_0WOaEN

pc60 
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07.04.2020 

 1. Роздруківка перспективи 

театралізована мозаїка 

2. Робота з батьками: консультація «Як 

навчити дитину поважати і любити 

тварин». 

 

3. Робота з дітьми: «Вчимо тварин (дикі 

тварини)». 

 

 

https://childdevelop.co

m.ua/articles/upbring/67

/ 

 

https://www.youtube.co

m/watch?v=51sKNXSA

3DU 
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08.04.2020 

 1. Робота з журналами «Дошкільне 

виховання». 

2. Розробити консультації для батьків про 

загартовуючі заходи влітку сонцем. 

Консультації для батьків:  

«Сонячні опіки та сонячний тепловий 

удар у дітей». 

 

 

3. Робота з дітьми: мультик-казка  «У 

сонечка в гостях». 

 

 

https://zrostaymaluk.co

m.ua/statti/poradi-

likariv/sonyachni-opik-

y-ta-sonyachnyj-

teplovyj-udar-u-ditej/ 

 

 

https://www.youtube.co

m/watch?v=19QeK40D

Fvs 
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09.04.2020 

1. Розробити дидактичні настільні ігри. 

2. Підготувати в куточок для батьків, 

консультації та поради щодо 

оздоровлення та загартування дітей в 

літку. 

 

Інтернет-ресурси 

http://dnz112.edu.kh.ua/

news/id/19 

 

 

https://uatv.ua/moz-opublikuvalo-multfilmy-z-rekomendatsiyamy-pro-koronavirus-video/
https://uatv.ua/moz-opublikuvalo-multfilmy-z-rekomendatsiyamy-pro-koronavirus-video/
https://uatv.ua/moz-opublikuvalo-multfilmy-z-rekomendatsiyamy-pro-koronavirus-video/
https://uatv.ua/moz-opublikuvalo-multfilmy-z-rekomendatsiyamy-pro-koronavirus-video/
https://uatv.ua/moz-opublikuvalo-multfilmy-z-rekomendatsiyamy-pro-koronavirus-video/
https://www.youtube.com/watch?v=_0WOaENpc60
https://www.youtube.com/watch?v=_0WOaENpc60
https://www.youtube.com/watch?v=_0WOaENpc60
https://childdevelop.com.ua/articles/upbring/67/
https://childdevelop.com.ua/articles/upbring/67/
https://childdevelop.com.ua/articles/upbring/67/
https://www.youtube.com/watch?v=51sKNXSA3DU
https://www.youtube.com/watch?v=51sKNXSA3DU
https://www.youtube.com/watch?v=51sKNXSA3DU
https://zrostaymaluk.com.ua/statti/poradi-likariv/sonyachni-opik-y-ta-sonyachnyj-teplovyj-udar-u-ditej/
https://zrostaymaluk.com.ua/statti/poradi-likariv/sonyachni-opik-y-ta-sonyachnyj-teplovyj-udar-u-ditej/
https://zrostaymaluk.com.ua/statti/poradi-likariv/sonyachni-opik-y-ta-sonyachnyj-teplovyj-udar-u-ditej/
https://zrostaymaluk.com.ua/statti/poradi-likariv/sonyachni-opik-y-ta-sonyachnyj-teplovyj-udar-u-ditej/
https://zrostaymaluk.com.ua/statti/poradi-likariv/sonyachni-opik-y-ta-sonyachnyj-teplovyj-udar-u-ditej/
https://www.youtube.com/watch?v=19QeK40DFvs
https://www.youtube.com/watch?v=19QeK40DFvs
https://www.youtube.com/watch?v=19QeK40DFvs
http://dnz112.edu.kh.ua/news/id/19
http://dnz112.edu.kh.ua/news/id/19


3. Робота з дітьми: «Казки африканської 

савани» 

https://www.youtube.co

m/watch?v=5cyYhb5zg

gE 
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10.04.2020 

1. Вебінар «Безпека дітей у навчальному 

просторі». 

 

 

 

 

 

2. Робота з батьками: порада батькам 

«Безпека дітей на воді» 

 

 

3. Робота з дітьми: порада «Безпека дітей 

влітку»; 

  

 

 

 

 

https://www.youtube.co

m/watch?v=ufnk0_RZm

dE&list=PL84BeAGplb

_TnMQNLALC9AZwD

9NoJp0zr&index=45 

 

https://childdevelop.co

m.ua/articles/health/577

9/ 

 

https://dt.ua/family/prav

ila-dityachoyi-bezpeki-

vlitku-_.html 
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13.04.2020 

1. Самоосвіта. Робота з методичною 

літературою Г.С.Тарасенко 

2. Поради батькам у «Viber» переглянути 

мультики «Тітонька Сова» («Пори року», 

«Весна», «Місяць квітень»). 

 

 

3. Робота з дітьми: мультик Тітоньки 

Сови «Пори року квітень» 

 

 

Viber-дзвінок 

https://www.youtube.co

m/watch?v=3OxW-

SXgBgQ 
 

https://www.dailymotio

n.com/video/x42lqgx 
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14.04.2020 

1. Робота з методичною літературою 

«Екологічні стежини» 

2. Робота з батьками: привчаєм дітей 

любити природу 

 

 

 

3. Робота з дітьми Малювання «Квітуча 

гілочка» (по шагове малювання квітучої 

гілочки). 

  

 

https://yagidkarum.ucoz

.ua/publ/privchaemo_dit

ej_ljubiti_prirodu/1-1-0-

6 

 

https://pustunchik.ua/ua/

treasure/draw/kak-

narisovat-vetku-yabloni  

 

 

15 

 

 

15.04.2020 

1. Робота з журналами «Дошкільне 

виховання»  

2. Розробити поради для батьків щодо 

безпеки дітей від вогню «Ставтеся 

негативно до дитячих ігор з вогнем». 

 

  

 

https://dnz43.edu.vn.ua/

fahivtsi-radyat/bezpeka-

zhittyediyalnosti-2/ 

 

https://www.youtube.com/watch?v=5cyYhb5zggE
https://www.youtube.com/watch?v=5cyYhb5zggE
https://www.youtube.com/watch?v=5cyYhb5zggE
https://www.youtube.com/watch?v=ufnk0_RZmdE&list=PL84BeAGplb_TnMQNLALC9AZwD9NoJp0zr&index=45
https://www.youtube.com/watch?v=ufnk0_RZmdE&list=PL84BeAGplb_TnMQNLALC9AZwD9NoJp0zr&index=45
https://www.youtube.com/watch?v=ufnk0_RZmdE&list=PL84BeAGplb_TnMQNLALC9AZwD9NoJp0zr&index=45
https://www.youtube.com/watch?v=ufnk0_RZmdE&list=PL84BeAGplb_TnMQNLALC9AZwD9NoJp0zr&index=45
https://www.youtube.com/watch?v=ufnk0_RZmdE&list=PL84BeAGplb_TnMQNLALC9AZwD9NoJp0zr&index=45
https://childdevelop.com.ua/articles/health/5779/
https://childdevelop.com.ua/articles/health/5779/
https://childdevelop.com.ua/articles/health/5779/
https://dt.ua/family/pravila-dityachoyi-bezpeki-vlitku-_.html
https://dt.ua/family/pravila-dityachoyi-bezpeki-vlitku-_.html
https://dt.ua/family/pravila-dityachoyi-bezpeki-vlitku-_.html
https://www.youtube.com/watch?v=3OxW-SXgBgQ
https://www.youtube.com/watch?v=3OxW-SXgBgQ
https://www.youtube.com/watch?v=3OxW-SXgBgQ
https://www.dailymotion.com/video/x42lqgx
https://www.dailymotion.com/video/x42lqgx
https://yagidkarum.ucoz.ua/publ/privchaemo_ditej_ljubiti_prirodu/1-1-0-6
https://yagidkarum.ucoz.ua/publ/privchaemo_ditej_ljubiti_prirodu/1-1-0-6
https://yagidkarum.ucoz.ua/publ/privchaemo_ditej_ljubiti_prirodu/1-1-0-6
https://yagidkarum.ucoz.ua/publ/privchaemo_ditej_ljubiti_prirodu/1-1-0-6
https://pustunchik.ua/ua/treasure/draw/kak-narisovat-vetku-yabloni
https://pustunchik.ua/ua/treasure/draw/kak-narisovat-vetku-yabloni
https://pustunchik.ua/ua/treasure/draw/kak-narisovat-vetku-yabloni
https://dnz43.edu.vn.ua/fahivtsi-radyat/bezpeka-zhittyediyalnosti-2/
https://dnz43.edu.vn.ua/fahivtsi-radyat/bezpeka-zhittyediyalnosti-2/
https://dnz43.edu.vn.ua/fahivtsi-radyat/bezpeka-zhittyediyalnosti-2/


3. Робота з дітьми мультик з дітьми 

«Вогонь» 

https://www.youtube.co

m/watch?v=5BgYFCBP

ZFo 
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16.04.2020 

 1. Прослухала «вебінар «Казкотерапія» 

розвиток позитивного образу Я дитини» 

 

 

 

 

2. Поради батькам тема «Казка в житті 

дитини» 

  

 

 

3. Робота з дітьми: «Казка з татом» 

https://www.pedrada.co

m.ua/news/1439-

vebinar-kazkoterapija-

rozvitok-pozitivnogo-

obrazu-ja-ditini 

 

https://naurok.com.ua/k

onsultaciya-dlya-batkiv-

na-temu-kazka-v-zhitti-

ditini-129587.html 

 

https://www.youtube.co

m/watch?v=Db7KQA0

B2oc 
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17.04.2020 

1. Організувати фото- конкурс з дітьми 

групи у «Viber» «Моя пасочка». 

2. Робота з батьками: консультація 

«Великодні свята» 

 

 

3. Робота з дітьми: ролик «Ліпемо 

пасочку» 

 

 

 

https://www.youtube.co

m/watch?v=z5Jf53f9Se

Y 

 

https://www.youtube.co

m/watch?v=k_PqwubA

2vI 

 

18 20.04.2020   

 

 

 

 

 

19 

 

 

 

 

 

21.04.2020 

 1. Підготовка матеріалу для посібника 

«Як ми святкуємо Великодні дні». 

2. Робота з батьками: консультація 

правила дитячої безпеки в літку; папка-

пересувка для батьків. 

 

 

3. Робота з дітьми: мультик «Відпочинок 

влітку» 

 Фотографії дітей 

групи 

https://vseosvita.ua/libra

ry/konsultacia-dla-

batkiv-bezpeka-ditej-v-

litku-132767.html 

 

https://www.youtube.co

m/watch?v=AnNRAGo

Tddw 

 

 

 

 

20 

 

 

 

22.04.2020 

1.Знайти ілюстрації до збірки оповідань та 

віршів «Хатинка діда Лісовичка» 

(різноманітні комахи, які живуть в лісі). 

Самостійна розробка. 

 

 

Інтернет-ресурси, 

методична література 

(ознайомлення дітей з 

природою 5-6й рік 

життя), методична 

https://www.youtube.com/watch?v=5BgYFCBPZFo
https://www.youtube.com/watch?v=5BgYFCBPZFo
https://www.youtube.com/watch?v=5BgYFCBPZFo
https://www.pedrada.com.ua/news/1439-vebinar-kazkoterapija-rozvitok-pozitivnogo-obrazu-ja-ditini
https://www.pedrada.com.ua/news/1439-vebinar-kazkoterapija-rozvitok-pozitivnogo-obrazu-ja-ditini
https://www.pedrada.com.ua/news/1439-vebinar-kazkoterapija-rozvitok-pozitivnogo-obrazu-ja-ditini
https://www.pedrada.com.ua/news/1439-vebinar-kazkoterapija-rozvitok-pozitivnogo-obrazu-ja-ditini
https://www.pedrada.com.ua/news/1439-vebinar-kazkoterapija-rozvitok-pozitivnogo-obrazu-ja-ditini
https://naurok.com.ua/konsultaciya-dlya-batkiv-na-temu-kazka-v-zhitti-ditini-129587.html
https://naurok.com.ua/konsultaciya-dlya-batkiv-na-temu-kazka-v-zhitti-ditini-129587.html
https://naurok.com.ua/konsultaciya-dlya-batkiv-na-temu-kazka-v-zhitti-ditini-129587.html
https://naurok.com.ua/konsultaciya-dlya-batkiv-na-temu-kazka-v-zhitti-ditini-129587.html
https://www.youtube.com/watch?v=Db7KQA0B2oc
https://www.youtube.com/watch?v=Db7KQA0B2oc
https://www.youtube.com/watch?v=Db7KQA0B2oc
https://www.youtube.com/watch?v=z5Jf53f9SeY
https://www.youtube.com/watch?v=z5Jf53f9SeY
https://www.youtube.com/watch?v=z5Jf53f9SeY
https://www.youtube.com/watch?v=k_PqwubA2vI
https://www.youtube.com/watch?v=k_PqwubA2vI
https://www.youtube.com/watch?v=k_PqwubA2vI
https://vseosvita.ua/library/konsultacia-dla-batkiv-bezpeka-ditej-v-litku-132767.html
https://vseosvita.ua/library/konsultacia-dla-batkiv-bezpeka-ditej-v-litku-132767.html
https://vseosvita.ua/library/konsultacia-dla-batkiv-bezpeka-ditej-v-litku-132767.html
https://vseosvita.ua/library/konsultacia-dla-batkiv-bezpeka-ditej-v-litku-132767.html
https://www.youtube.com/watch?v=AnNRAGoTddw
https://www.youtube.com/watch?v=AnNRAGoTddw
https://www.youtube.com/watch?v=AnNRAGoTddw


 

 

2. Робота з батьками: «Обережно комахи» 

 

 

 

 

 

3. Робота з дітьми: Аплікація «Комашка»   

збірка Г.С.Тарасенко; 

програма «Дитина». 

https://school35.dnepred

u.com/uk/article/konsult

atsiya-dlya-batkiv--

oberezhno-otruini-

komak.html 

 

https://www.youtube.co

m/watch?v=AyC-

3QE7VCI 
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23.04.2020 

1. Пройшла підвищення кваліфікації за 

видом «вебінар» (дистанційно) на тему 

«Розвиток творчих здібностей 

дошкільників засобами ТРВЗ (робочі 

кейси)». 

 

 

2. Робота з батьками: «Вчимо дошкільнят 

користуватись ножицями» (розвиває 

дрібну моторику) 

 

3.Робота з дітьми, аплікація «Писанки»  

 

Отримала сертифікат 

від «Всеосвіта» 

TN894943 

https://cert.vseosvita.ua/

TN894943-223b-

219x310.jpg   

 

https://childdevelop.co

m.ua/articles/develop/24

85/ 

 

https://www.youtube.co

m/watch?v=nm-

fxFAFPUY 
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24.04.2020 

1. Робота з методичною літературою «Як 

ознайомлювати дітей з нашою планетою 

– Землею» 

 

2. Робота з батьками:    

Поради лікаря батькам: профілактика 

інфекційних та кишкових захворювань 

дітей дошкільного віку. 

  

 

3. Робота з дітьми: ролик «Наша планета 

Земля»  

 

 

 

  

 

 

 

https://dpss-

te.gov.ua/golovni-

novini/poradi-likaria-

iak-vberegtisia-vid-

kishkovih-infektsii 

 

https://www.youtube.co

m/watch?v=5fRo3J8Kx

5k 

 

https://school35.dnepredu.com/uk/article/konsultatsiya-dlya-batkiv--oberezhno-otruini-komak.html
https://school35.dnepredu.com/uk/article/konsultatsiya-dlya-batkiv--oberezhno-otruini-komak.html
https://school35.dnepredu.com/uk/article/konsultatsiya-dlya-batkiv--oberezhno-otruini-komak.html
https://school35.dnepredu.com/uk/article/konsultatsiya-dlya-batkiv--oberezhno-otruini-komak.html
https://school35.dnepredu.com/uk/article/konsultatsiya-dlya-batkiv--oberezhno-otruini-komak.html
https://www.youtube.com/watch?v=AyC-3QE7VCI
https://www.youtube.com/watch?v=AyC-3QE7VCI
https://www.youtube.com/watch?v=AyC-3QE7VCI
https://cert.vseosvita.ua/TN894943-223b-219x310.jpg
https://cert.vseosvita.ua/TN894943-223b-219x310.jpg
https://cert.vseosvita.ua/TN894943-223b-219x310.jpg
https://childdevelop.com.ua/articles/develop/2485/
https://childdevelop.com.ua/articles/develop/2485/
https://childdevelop.com.ua/articles/develop/2485/
https://www.youtube.com/watch?v=nm-fxFAFPUY
https://www.youtube.com/watch?v=nm-fxFAFPUY
https://www.youtube.com/watch?v=nm-fxFAFPUY
https://dpss-te.gov.ua/golovni-novini/poradi-likaria-iak-vberegtisia-vid-kishkovih-infektsii
https://dpss-te.gov.ua/golovni-novini/poradi-likaria-iak-vberegtisia-vid-kishkovih-infektsii
https://dpss-te.gov.ua/golovni-novini/poradi-likaria-iak-vberegtisia-vid-kishkovih-infektsii
https://dpss-te.gov.ua/golovni-novini/poradi-likaria-iak-vberegtisia-vid-kishkovih-infektsii
https://dpss-te.gov.ua/golovni-novini/poradi-likaria-iak-vberegtisia-vid-kishkovih-infektsii
https://www.youtube.com/watch?v=5fRo3J8Kx5k
https://www.youtube.com/watch?v=5fRo3J8Kx5k
https://www.youtube.com/watch?v=5fRo3J8Kx5k
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27.04.2020 

1. Самоосвіта: «Розвиток уяви в різні 

вікові періоди. Практикум.». Прослухала. 

Прийняла участь у вебінарі від 

«Всеосвіта» тема: «Методичні розробки 

для навчання та розвитку дітей 

дошкільного віку»  

 

 

 

 

 

 

 

2. Робота з батьками: «Як привчати дітей 

до народних традицій» 

 

 

3. Робота з дітьми: мультик «Українські 

народні традиції» (Символи України) 

https://vseosvita.ua/web

inar/rozvitok-uavi-v-

rizni-vikovi-periodi-

praktikum-183.html 

Отримала сертифікат 

XU459984 «Методичні 

розробки для навчання 

та розвитку дітей 

дошкільного віку» 

https://vseosvita.ua/user

/id822048/achievements

/webinar 

 

https://dnz44.rv.ua/?p=4

117 

 

 

https://www.youtube.co

m/watch?v=UTpSQviv

MnM 
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28.04.2020 

1. Робота з методичною літературою: 

журнали «Дошкілля»  

 

2. Робота з батьками: «Тепло сімейних 

традицій» 

 

 

 

3. Робота з дітьми: малювання «Українсь-

кий рушничок» 

 

 

 

https://familytimes.com.

ua/simeyni-

stosunky/batky-y-dity-

teplo-simeynyh-tradyciy 

 

https://www.youtube.co

m/watch?v=cBW61vqv

XY4 
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29.04.2020 

1. Робота з методичною літературою  

 

2. Робота з батьками «Техніка безпеки в 

побуті» 

 

 

 

 

3. Робота з дітьми уроки тітоньки Сови 

«Уроки гарної поведінки» 

 

 

Viber-консультація  

https://chervonoivanivk

a.dnepredu.com/ru/site/t

ekhnika-bezpeki-v-

pobuti.html 
 

https://www.youtube.co

m/watch?v=X-

SBpymoRCg 
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30.04.2020 

1. Розробити дидактичні ігри для групи 

«Український рушничок» (геометричні 

елементи для візерунка) 

 

 

 

https://vseosvita.ua/webinar/rozvitok-uavi-v-rizni-vikovi-periodi-praktikum-183.html
https://vseosvita.ua/webinar/rozvitok-uavi-v-rizni-vikovi-periodi-praktikum-183.html
https://vseosvita.ua/webinar/rozvitok-uavi-v-rizni-vikovi-periodi-praktikum-183.html
https://vseosvita.ua/webinar/rozvitok-uavi-v-rizni-vikovi-periodi-praktikum-183.html
https://vseosvita.ua/user/id822048/achievements/webinar
https://vseosvita.ua/user/id822048/achievements/webinar
https://vseosvita.ua/user/id822048/achievements/webinar
https://dnz44.rv.ua/?p=4117
https://dnz44.rv.ua/?p=4117
https://www.youtube.com/watch?v=UTpSQvivMnM
https://www.youtube.com/watch?v=UTpSQvivMnM
https://www.youtube.com/watch?v=UTpSQvivMnM
https://familytimes.com.ua/simeyni-stosunky/batky-y-dity-teplo-simeynyh-tradyciy
https://familytimes.com.ua/simeyni-stosunky/batky-y-dity-teplo-simeynyh-tradyciy
https://familytimes.com.ua/simeyni-stosunky/batky-y-dity-teplo-simeynyh-tradyciy
https://familytimes.com.ua/simeyni-stosunky/batky-y-dity-teplo-simeynyh-tradyciy
https://www.youtube.com/watch?v=cBW61vqvXY4
https://www.youtube.com/watch?v=cBW61vqvXY4
https://www.youtube.com/watch?v=cBW61vqvXY4
https://chervonoivanivka.dnepredu.com/ru/site/tekhnika-bezpeki-v-pobuti.html
https://chervonoivanivka.dnepredu.com/ru/site/tekhnika-bezpeki-v-pobuti.html
https://chervonoivanivka.dnepredu.com/ru/site/tekhnika-bezpeki-v-pobuti.html
https://chervonoivanivka.dnepredu.com/ru/site/tekhnika-bezpeki-v-pobuti.html
https://www.youtube.com/watch?v=X-SBpymoRCg
https://www.youtube.com/watch?v=X-SBpymoRCg
https://www.youtube.com/watch?v=X-SBpymoRCg


 

2. Робота з батьками : консультація «Ми 

українці»  

 

 

 

 

 

 

3. Робота з дітьми: «Український одяг»  

 

https://genderindetail.or

g.ua/season-topic/mater-

batkiv/batki-materi-ta-

ihni-diti-u-

traditsiynomu-

ukrainskomu-suspilstvi-

134505.html 

 

https://www.youtube.co

m/watch?v=e3PLTWaS

yRg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://genderindetail.org.ua/season-topic/mater-batkiv/batki-materi-ta-ihni-diti-u-traditsiynomu-ukrainskomu-suspilstvi-134505.html
https://genderindetail.org.ua/season-topic/mater-batkiv/batki-materi-ta-ihni-diti-u-traditsiynomu-ukrainskomu-suspilstvi-134505.html
https://genderindetail.org.ua/season-topic/mater-batkiv/batki-materi-ta-ihni-diti-u-traditsiynomu-ukrainskomu-suspilstvi-134505.html
https://genderindetail.org.ua/season-topic/mater-batkiv/batki-materi-ta-ihni-diti-u-traditsiynomu-ukrainskomu-suspilstvi-134505.html
https://genderindetail.org.ua/season-topic/mater-batkiv/batki-materi-ta-ihni-diti-u-traditsiynomu-ukrainskomu-suspilstvi-134505.html
https://genderindetail.org.ua/season-topic/mater-batkiv/batki-materi-ta-ihni-diti-u-traditsiynomu-ukrainskomu-suspilstvi-134505.html
https://genderindetail.org.ua/season-topic/mater-batkiv/batki-materi-ta-ihni-diti-u-traditsiynomu-ukrainskomu-suspilstvi-134505.html
https://www.youtube.com/watch?v=e3PLTWaSyRg
https://www.youtube.com/watch?v=e3PLTWaSyRg
https://www.youtube.com/watch?v=e3PLTWaSyRg


Індивідуальний план роботи під час карантину (04.05.2020 - … .05.2020) 

вихователя групи №2 Гнатюк Л.А. 

 

№ 

п/

п 

Дата Мета Матеріали 

1 04.05.2020 1. Робота з батьками: «Чому 

дитину треба вчити гратися?» 

2. Робота з дітьми:  

http://leleka.rv.ua/chomu-dytynu-

treba-vchyty-gratysya.html 

 

2 05.05.2020 1. Робота з батьками: «Як 

навчити дитину гратися 

самостійно?» 

 

https://starylev.com.ua/club/article

/yak-navchyty-dytynu-gratysya-

samostiyno 

 06.05.2020 1. Робота з батьками: 

«Оздоровлення та 

загартування дітей 

влітку»; корисні поради 

http://oleksandria-

lit.edukit.kr.ua/batjkivsjkij_portal/

bezpeka_ditini_vlitku/ 

 

 07.05.2020 1. Робота з батьками: 

«Загартування дитини в 

домашніх умовах» 

(контрастний душ, 

сонячні ванни). 

 

http://dnz51.rosvita.rv.ua/index.ph

p/metod/fizinstruktor/46-

ozdorovlennya-ta-zahartuvannya-

ditey-vlitku 

https://dutuna.in.ua/zagartovuvann

ya-ditini-v-domashnix-umovax/ 

 

 08.05.2020 Робота з батьками: «Про безпеку 

дорожнього руху» 

 

 

https://erudyt.net/dokumentatsiya/

informatsiya-dlya-batkiv/porady-

batkam-pro-bezpeku-dorozhnoho-

ruhu.html  

 

 11.05.2020 «Дитина і засмага: користь чи 

шкода» 

https://ukr.media/medicine/35610

0/ 

 

 12.05.2020 Правила безпеки в куточок для 

батьків «Сонячні ванни для 

загартування дитини». 

https://www.slideshare.net/anisim

ovruslan/ss-77121893 

 13.05.2020 «Правила дитячої безпеки 

влітку на воді» 

https://lviv.dityvmisti.ua/blog/501

2-bezpeka-na-vodi-pravyla-

povodzhennia-dlia-ditei/ 

 14.05.2020 Робота з батьками: «Надання 

першої долікарської допомоги 

при укусах комах та тварин». 

http://dnz354.edu.kh.ua/navchaljn

o-

vihovnij_proces/storinka_likarya/

nadannya_pershoi_dolikarsjkoi_d

opomogi_pri_ukusah_komah_ta_t

varin/ 

http://leleka.rv.ua/chomu-dytynu-treba-vchyty-gratysya.html
http://leleka.rv.ua/chomu-dytynu-treba-vchyty-gratysya.html
https://starylev.com.ua/club/article/yak-navchyty-dytynu-gratysya-samostiyno
https://starylev.com.ua/club/article/yak-navchyty-dytynu-gratysya-samostiyno
https://starylev.com.ua/club/article/yak-navchyty-dytynu-gratysya-samostiyno
http://oleksandria-lit.edukit.kr.ua/batjkivsjkij_portal/bezpeka_ditini_vlitku/
http://oleksandria-lit.edukit.kr.ua/batjkivsjkij_portal/bezpeka_ditini_vlitku/
http://oleksandria-lit.edukit.kr.ua/batjkivsjkij_portal/bezpeka_ditini_vlitku/
http://dnz51.rosvita.rv.ua/index.php/metod/fizinstruktor/46-ozdorovlennya-ta-zahartuvannya-ditey-vlitku
http://dnz51.rosvita.rv.ua/index.php/metod/fizinstruktor/46-ozdorovlennya-ta-zahartuvannya-ditey-vlitku
http://dnz51.rosvita.rv.ua/index.php/metod/fizinstruktor/46-ozdorovlennya-ta-zahartuvannya-ditey-vlitku
http://dnz51.rosvita.rv.ua/index.php/metod/fizinstruktor/46-ozdorovlennya-ta-zahartuvannya-ditey-vlitku
https://dutuna.in.ua/zagartovuvannya-ditini-v-domashnix-umovax/
https://dutuna.in.ua/zagartovuvannya-ditini-v-domashnix-umovax/
https://erudyt.net/dokumentatsiya/informatsiya-dlya-batkiv/porady-batkam-pro-bezpeku-dorozhnoho-ruhu.html
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