
Індивідуальний план роботи під час карантину вихователя 

групи №2 «Кошенята» Кухар В.В. (01.04.2020 – 30.04.2020) 
 

№ 

п/п 

Дата Мета Матеріали 

  

 

 

01.04.2020 

1. Робота з програмою «Дитина». 

2. Робота з батьками: поради «Привчаємо 

дитину працювати в природі». 

 

 

3. Робота з дітьми: мультик тітоньки 

Сови «Місяць квітень» 

 

https://news.katrusy

a.mk.ua/2016/07/16

96/ 

 

https://www.youtub

e.com/watch?v=wU

8sDr1Frs0 

 

  

 

 

 

02.04.2020 

1. Робота з методичною літературою. 

2. Робота з батьками: порада 

«Формування мовлення: етапи й 

рекомендації». 

 

3. Робота з дітьми: розвиваючий мультик 

«Вчимо букви». 

 

https://childdevelop.

com.ua/articles/deve

lop/5909/ 

 

https://www.youtub

e.com/watch?v=25s

B_U3iAjA 

 

  

 

 

 

 

03.04.2020 

1. Прослухала вебінар «Ігри та розвиток 

пізнавальної сфери дітей дошкільного 

віку та молодшого шкільного віку». 

 

2. Робота з батьками: поради батькам «Як 

заохотити тата до ігор з дитиною». 

 

 

 

3. Робота з дітьми: намалюємо квітку 

https://www.youtub

e.com/watch?v=k84

RKvLENOk 

 

https://bilochka31.or

g.ua/yak-zaohotiti-

tata-do-igor-z-

ditinoyu/ 

 

https://www.youtub

e.com/watch?v=ZU

bBvgAMQQM 

 

  

 

 

 

06.04.2020 

1. Робота з методичною літературою. 

 

 

2. Робота з батьками: «Безпека дітей». 

Рекомендації. 

 

 

 

 

 

 

 

http://dnz437.edu.kh

.ua/profilaktika_dity

achogo_travmatizm

u/pamyatki_dlya_ba

tjkiv/ 
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3. Робота з дітьми: мультик «9 відео про 

безпеку» 

https://ns-

plus.com.ua/2018/0

8/10/9-video-dlya-

ditej-pro-bezpeku/ 

 

  

 

 

 

 

07.04.2020 

1. Переглянути методичні посібники для 

вихователів. 

 

2. Робота з батьками: консультація для 

батьків «Азбука беспеки». 

 

 

 

3. Робота з дітьми: мультик тітоньки 

Сови «Азбука безпеки на дорозі» 

http://www.dnz343.

com.ua/pages/103/ 

 

https://zhuravlik.dp.

ua/poradi-dlya-

batkiv/azbuka-

bezpeki/ 

 

https://www.youtub

e.com/watch?v=bXz

xrSoK2Dc 

 

  

 

 

 

 

 

08.04.2020 

1. Робота з методичною літературою для 

вихователів. 

2. Робота з батьками: консультація 

«Сонячні опіки та сонячний тепловий 

удар». 

 

 

 

 

 

3. Робота з дітьми: мультик-казка «У 

сонечка в гостях». 

 

 

https://zrostaymaluk

.com.ua/statti/poradi

-likariv/sonyachni-

opik-y-ta-

sonyachnyj-

teplovyj-udar-u-

ditej/ 

 

https://www.youtub

e.com/watch?v=19Q

eK40DFvs 

 

  

 

 

 

 

 

09.04.2020 

1. Робота по самоосвіті: вебінар 

«Організація навчання та дозвілля під 

час карантину». (Прослухала) 

 

 

 

 

 

 

2. Робота з батьками: консультації та 

поради щодо оздоровлення та 

загартування дітей в літку. 

 

https://vseosvita.ua/

webinar/organizacia

-navcanna-ta-

dozvilla-pid-cas-

karantinu-korisni-

materiali-na-

dopomogu-

pedagogu-165.html 

 

http://dnz112.edu.kh

.ua/news/id/19 
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3. Робота з дітьми: «Казки африканської 

савани» 

https://www.youtub

e.com/watch?v=5cy

Yhb5zggE 

 

  

 

 

 

10.04.2020 

1. Опрацювати журнали «Дошкільне 

виховання». 

2. Робота з батьками: : порада батькам 

«Безпека дітей на воді». 

 

 

3. Робота з дітьми: мультик «Безпека на 

воді». 

 

 

https://childdevelop.

com.ua/articles/healt

h/5779/ 

 

https://www.youtub

e.com/watch?v=pKo

FwQ157bI 

 

  

 

 

 

13.04.2020 

1. Робота з методичною літературою. 

2. Робота з батьками: поради батькам «Як 

убезпечити дитину в дома». 

 

 

3. Робота з дітьми: мультик тітоньки 

Сови «Рослини на весні». 

 

https://childdevelop.

com.ua/articles/healt

h/7616/ 

 

https://www.youtub

e.com/watch?v=r4o

N0cUhs6A 

 

  

 

 

 

 

14.04.2020 

1. Робота з програмою «Дитина». 

2. Робота з батьками: консультація, 

привчаєм дітей любити природу. 

 

 

 

3. Робота з дітьми: малювання «Квітуча 

гілочка» (по шагове малювання квітучої 

гілочки). 

 

https://yagidkarum.u

coz.ua/publ/privcha

emo_ditej_ljubiti_pr

irodu/1-1-0-6 

 

https://pustunchik.u

a/ua/treasure/draw/k

ak-narisovat-vetku-

yabloni 

 

  

 

 

 

 

15.04.2020 

1. Прослухала вебінар «Сучасні підходи 

до проведення занять в ДНЗ». 

 

 

2. Робота з батьками: поради «Ставтеся 

негативно до дитячих ігор з вогнем». 

 

 

 

 

 

https://www.youtub

e.com/watch?v=Mz

ZHAEHxelY 

 

https://dnz43.edu.vn

.ua/fahivtsi-

radyat/bezpeka-

zhittyediyalnosti-2/ 

 

https://www.youtube.com/watch?v=5cyYhb5zggE
https://www.youtube.com/watch?v=5cyYhb5zggE
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3. Робота з дітьми: мультик «Вогонь». 

 

https://www.youtub

e.com/watch?v=5Bg

YFCBPZFo 

 

  

 

 

 

 

16.04.2020 

1. Робота з журналами «Палітра 

педагога»  

2. Робота з батьками: «Казка в житті 

дитини». 

 

 

 

 

3. Робота з дітьми: «Казка з татом». 

 

 

https://naurok.com.u

a/konsultaciya-dlya-

batkiv-na-temu-

kazka-v-zhitti-ditini-

129587.html 

 

https://www.youtub

e.com/watch?v=Db7

KQA0B2oc 

 

  

 

 

 

 

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.youtub

e.com/watch?v=z5Jf

53f9SeY 

 

https://www.youtub

e.com/watch?v=k_P

qwubA2vI 

 

 20.04.2020   

       

 

 

 

 

 

 

21.04.2020 

1. Робота по самоосвіті: вебінар 

«Педагогічні підходи в роботі з дітьми, 

які мають аутичні розлади». 

 

 

2. . Робота з батьками: консультація 

правила дитячої безпеки в літку; папка-

пересувка для батьків. 

 

 

 

3. Робота з дітьми: мультик «Відпочинок 

влітку» 

 

https://www.youtub

e.com/watch?v=EFi

-lrxFfdQ 

 

https://vseosvita.ua/l

ibrary/konsultacia-

dla-batkiv-bezpeka-

ditej-v-litku-

132767.html 

 

https://www.youtub

e.com/watch?v=An

NRAGoTddw 

 

  

22.04.2020 

1. Розробити збірку загадок по 

методичній літературі. 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=5BgYFCBPZFo
https://www.youtube.com/watch?v=5BgYFCBPZFo
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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»   

https://school35.dne

predu.com/uk/article

/konsultatsiya-dlya-

batkiv--oberezhno-

otruini-komak.html 

 

https://www.youtub

e.com/watch?v=Ay

C-3QE7VCI 

 

  

 

 

 

 

23.04.2020 

1. Самоосвіта: прослухала вебінар 

«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»  

 

https://cert.vseosvita

.ua/TN894943-

223b-219x310.jpg 

 

https://childdevelop.

com.ua/articles/deve

lop/2485/ 

 

https://www.youtub

e.com/watch?v=nm-

fxFAFPUY 

 

  

 

 

 

 

 

24.04.2020 

1. Робота з методичною літературою: 

«Як навчати дітей шанувати українські 

традиції». 

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.youtub

e.com/watch?v=5fR

o3J8Kx5k 

 

  

 

 

 

27.04.2020 

1. Робота з методичною літературою: 

журнали «Джміль». 

2. Робота з батьками: «Як привчати 

дітей до народних традицій» 

 

3. Робота з дітьми: мультик «Українські 

народні традиції» (Символи України) 

 

 

https://dnz44.rv.ua/?

p=4117 

 

https://www.youtub

e.com/watch?v=UT

pSQvivMnM 
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28.04.2020 

1. Робота з методичною літературою: 

програма «Дитина». 

2. Робота з батьками: «Тепло сімейних 

традицій» 

 

 

 

 

3. Робота з дітьми: малювання 

«Український рушничок» 

 

 

https://familytimes.c

om.ua/simeyni-

stosunky/batky-y-

dity-teplo-

simeynyh-tradyciy 

 

https://www.youtub

e.com/watch?v=cB

W61vqvXY4 

 

  

 

 

 

 

29.04.2020 

1. Робота з документацією групи (табель) 

2. Робота з батьками «Техніка безпеки в 

побуті» 

 

 

 

 

3. Робота з дітьми уроки тітоньки Сови 

«Уроки гарної поведінки» 

 

https://chervonoivan

ivka.dnepredu.com/r

u/site/tekhnika-

bezpeki-v-

pobuti.html 

 

https://www.youtub

e.com/watch?v=X-

SBpymoRCg 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

30.04.2020 

1. Прослухала вебінар «Онлайн-

інструменти для створення відео, скрин-

кастів». 

 

2. Робота з батьками : консультація «Ми 

українці»  

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Робота з дітьми: «Український одяг» 

https://www.youtub

e.com/watch?v=Y_s

VUjhwhWg 

 

https://genderindetai

l.org.ua/season-

topic/mater-

batkiv/batki-materi-

ta-ihni-diti-u-

traditsiynomu-

ukrainskomu-

suspilstvi-

134505.html 

 

https://www.youtub

e.com/watch?v=e3P

LTWaSyRg 
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