
Індивідуальний план   

на час карантину з 15.05 по 29.05  Сокур.А.С 

 

Дата Зміст роботи Джерела інформації 

   
15.05.2020 1. Спілкування з батьками про стан 

здоров"я дітей  

 

2. Консультація для батьків 

"Негативний вплив сучасних 

мультфільмів на процес соціалізації 

дитини" 

 

3.Мультик для дітей «Вивчаємо 

місцевість» 

 

 

 

Соціальна мережа 

Viber(ілюстрації) 

 

https://youtu.be/1Cy-

9Bh72mw?list=TLPQMTYwNTIwM

jCb5i9zRF2M6Q 

 

 

18.05.2020  1.  Розробка індивідуального плану 

роботи 

 

 2.  Перегляд матеріалів на освітніх 

інтернет-ресурсах з пошуку 

необхідних консультацій для 

батьків. 

 

3.Мультик для дітей «Про 

Українську вишиванку» 

 

 

https://vseosvita.ua 

 

 

 

https://mamabook.com.ua/piznavalnyj

-multyk-pro-ukrainsku-vyshyvanku/ 

 

 

19.05.2020 1. Підготовка матеріалів, завдань, 

ігор для самостійного виконання 

вдома; 

 

 

https://youtu.be/1Cy-9Bh72mw?list=TLPQMTYwNTIwMjCb5i9zRF2M6Q
https://youtu.be/1Cy-9Bh72mw?list=TLPQMTYwNTIwMjCb5i9zRF2M6Q
https://youtu.be/1Cy-9Bh72mw?list=TLPQMTYwNTIwMjCb5i9zRF2M6Q
https://vseosvita.ua/
https://mamabook.com.ua/piznavalnyj-multyk-pro-ukrainsku-vyshyvanku/
https://mamabook.com.ua/piznavalnyj-multyk-pro-ukrainsku-vyshyvanku/


 

 2.  Опитування батьків про стан 

здоров’я дітей 

3.Малювання для дітей»Український 

віночок» 

20.05.2020 1. Рекомендувати батькам 

мультфільм "Казки карантину" 

 

  

 

2. "Малювання бузку ватними 

паличками" 

 

 

3. Консультація для батьків в 

ілюстраціях "Як навчитися ділитися" 

(додаток) 

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

z46DArkqaw&feature=youtu.be&fbcl

id=IwAR3oC34ZbL2XrpLX8RJV2IO

2DWodvk4cdSntULN3E60pUT5HS

Mf3c3QNwkM 

 

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

d6yVPspt8&feature=youtu.be&fbclid

=IwAR3RgOs_rj6dGJVdlVvbGZf3J6

OH98eEQSaTQ_jmdpKCxcpg5V0nV

mTAFLg 

 

 

 Соціальна мережа Viber  

 

21.05.2020  

1.Підготовка матеріалів, завдань, 

ігор для самостійного виконання 

вдома; 

 

2.  Консультація для батьків в 

ілюстраціях "Поради батькам на час 

карантину" 

3.Мультик для дітей «Український 

віночок» 

 

Соціальна мережа Viber 

 

 

Соціальна мережа Viber 

 

https://youtu.be/h-VNaBdc4XE 

 

22.05.2020 1. Виготовлення дидактичних 

матеріалів та наочність для гри 

"Наваримо компотик" 

Інтернет ресурс 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Zz46DArkqaw&feature=youtu.be&fbclid=IwAR3oC34ZbL2XrpLX8RJV2IO2DWodvk4cdSntULN3E60pUT5HSMf3c3QNwkM
https://www.youtube.com/watch?v=Zz46DArkqaw&feature=youtu.be&fbclid=IwAR3oC34ZbL2XrpLX8RJV2IO2DWodvk4cdSntULN3E60pUT5HSMf3c3QNwkM
https://www.youtube.com/watch?v=Zz46DArkqaw&feature=youtu.be&fbclid=IwAR3oC34ZbL2XrpLX8RJV2IO2DWodvk4cdSntULN3E60pUT5HSMf3c3QNwkM
https://www.youtube.com/watch?v=Zz46DArkqaw&feature=youtu.be&fbclid=IwAR3oC34ZbL2XrpLX8RJV2IO2DWodvk4cdSntULN3E60pUT5HSMf3c3QNwkM
https://www.youtube.com/watch?v=Zz46DArkqaw&feature=youtu.be&fbclid=IwAR3oC34ZbL2XrpLX8RJV2IO2DWodvk4cdSntULN3E60pUT5HSMf3c3QNwkM
https://www.youtube.com/watch?v=cjd6yVPspt8&feature=youtu.be&fbclid=IwAR3RgOs_rj6dGJVdlVvbGZf3J6OH98eEQSaTQ_jmdpKCxcpg5V0nVmTAFLg
https://www.youtube.com/watch?v=cjd6yVPspt8&feature=youtu.be&fbclid=IwAR3RgOs_rj6dGJVdlVvbGZf3J6OH98eEQSaTQ_jmdpKCxcpg5V0nVmTAFLg
https://www.youtube.com/watch?v=cjd6yVPspt8&feature=youtu.be&fbclid=IwAR3RgOs_rj6dGJVdlVvbGZf3J6OH98eEQSaTQ_jmdpKCxcpg5V0nVmTAFLg
https://www.youtube.com/watch?v=cjd6yVPspt8&feature=youtu.be&fbclid=IwAR3RgOs_rj6dGJVdlVvbGZf3J6OH98eEQSaTQ_jmdpKCxcpg5V0nVmTAFLg
https://www.youtube.com/watch?v=cjd6yVPspt8&feature=youtu.be&fbclid=IwAR3RgOs_rj6dGJVdlVvbGZf3J6OH98eEQSaTQ_jmdpKCxcpg5V0nVmTAFLg
https://youtu.be/h-VNaBdc4XE


2. Пісня для дітей та 

батьків»Україно посміхнись»  

https://youtu.be/h-VNaBdc4XE 

 

 

25.05.2020 1. Спілкування з батьками про стан 

здоров"я їх та дітей  

2. Рекомендація для батьків гра на 

розвиток координації рухів та 

орієнтування у просторі для дітей 

дошкільного віку. 

 

 

 

3. Рекомендувати батькам та дітям 

мультфільм "Живи Земля для дітей" 

Соціальна мережа Viber 

 

Соціальна мережа Viber 

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

u2SNcnWvVQ&feature=share&fbclid

=IwAR0hXT6e4rtzL51E7RcYAZdPt

Sm-

JBAM6dWviC0lZU8I6aOLNUSEWJ

903yY 

 

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

Nu5-

2EnrM&feature=youtu.be&fbclid=Iw

AR1j9uzjZACemtyPRB1IPXusM3M

Lrk7jTYj6ocfSNnmO2S5VVPRo3D

G9Pnk 

 

26.05.2020  

1.   Мультфільм для дітей»Вчимо 

алфавіт 

 

2. . Коректурні таблиці за 

методикою К. Крутій та Н. Гавриш 

 

https://youtu.be/zfr-4TXqhHk 

 

https://vseosvita.ua/library/korekturni-

tablici-za-metodikou-kkrutij-ta-

ngavris-62636.html 

 

27.05.2020 1.  Індивідуальні консультації для 

батьків групи в онлайн – режимі.  

2. Підготувати стенд для батьків в 

ілюстраціях "Що не можна 

приносити в садочок" (додаток) 

Соціальна мережа Viber  

 

Інтернет ресурс 

 

https://youtu.be/BYG9LX1u5Ao 

https://youtu.be/h-VNaBdc4XE
https://www.youtube.com/watch?v=uu2SNcnWvVQ&feature=share&fbclid=IwAR0hXT6e4rtzL51E7RcYAZdPtSm-JBAM6dWviC0lZU8I6aOLNUSEWJ903yY
https://www.youtube.com/watch?v=uu2SNcnWvVQ&feature=share&fbclid=IwAR0hXT6e4rtzL51E7RcYAZdPtSm-JBAM6dWviC0lZU8I6aOLNUSEWJ903yY
https://www.youtube.com/watch?v=uu2SNcnWvVQ&feature=share&fbclid=IwAR0hXT6e4rtzL51E7RcYAZdPtSm-JBAM6dWviC0lZU8I6aOLNUSEWJ903yY
https://www.youtube.com/watch?v=uu2SNcnWvVQ&feature=share&fbclid=IwAR0hXT6e4rtzL51E7RcYAZdPtSm-JBAM6dWviC0lZU8I6aOLNUSEWJ903yY
https://www.youtube.com/watch?v=uu2SNcnWvVQ&feature=share&fbclid=IwAR0hXT6e4rtzL51E7RcYAZdPtSm-JBAM6dWviC0lZU8I6aOLNUSEWJ903yY
https://www.youtube.com/watch?v=uu2SNcnWvVQ&feature=share&fbclid=IwAR0hXT6e4rtzL51E7RcYAZdPtSm-JBAM6dWviC0lZU8I6aOLNUSEWJ903yY
https://www.youtube.com/watch?v=vsNu5-2EnrM&feature=youtu.be&fbclid=IwAR1j9uzjZACemtyPRB1IPXusM3MLrk7jTYj6ocfSNnmO2S5VVPRo3DG9Pnk
https://www.youtube.com/watch?v=vsNu5-2EnrM&feature=youtu.be&fbclid=IwAR1j9uzjZACemtyPRB1IPXusM3MLrk7jTYj6ocfSNnmO2S5VVPRo3DG9Pnk
https://www.youtube.com/watch?v=vsNu5-2EnrM&feature=youtu.be&fbclid=IwAR1j9uzjZACemtyPRB1IPXusM3MLrk7jTYj6ocfSNnmO2S5VVPRo3DG9Pnk
https://www.youtube.com/watch?v=vsNu5-2EnrM&feature=youtu.be&fbclid=IwAR1j9uzjZACemtyPRB1IPXusM3MLrk7jTYj6ocfSNnmO2S5VVPRo3DG9Pnk
https://www.youtube.com/watch?v=vsNu5-2EnrM&feature=youtu.be&fbclid=IwAR1j9uzjZACemtyPRB1IPXusM3MLrk7jTYj6ocfSNnmO2S5VVPRo3DG9Pnk
https://www.youtube.com/watch?v=vsNu5-2EnrM&feature=youtu.be&fbclid=IwAR1j9uzjZACemtyPRB1IPXusM3MLrk7jTYj6ocfSNnmO2S5VVPRo3DG9Pnk
https://youtu.be/zfr-4TXqhHk
https://vseosvita.ua/library/korekturni-tablici-za-metodikou-kkrutij-ta-ngavris-62636.html
https://vseosvita.ua/library/korekturni-tablici-za-metodikou-kkrutij-ta-ngavris-62636.html
https://vseosvita.ua/library/korekturni-tablici-za-metodikou-kkrutij-ta-ngavris-62636.html
https://youtu.be/BYG9LX1u5Ao


 

3.  Ліплення для дітей «Шкільне 

приладя» 

 

 

 

 

28.05.2020 1. Казочка для дітей «Вчися не 

лінуйся» 

 

 

 

2.  Віршики для дітей про цифри 

 

 

3. Підготовка матеріалів, завдань, 

ігор для дистанційного виконання 

вдома. 

https://youtu.be/OBsK5pPMBkw 

 

 

 

 

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

JMPQxurgFs&feature=share&fbclid=

IwAR1hdabP1wc-5ecBMkeh-

rVDDqN38E0pNH6QcS8wxIcf-

qM6RWRKKnQnxII 

 

Інтернет ресурс 

   

29.05.2020 1.Мультик для дітей «вчимо 

український алфавіт» 

Консультація для батьків»Ігри вдома 

з дітьми» 

3. Підготовка групи до освітнього 

процесу. 

https://youtu.be/zfr-4TXqhHk 

 

 

(ілюстрації) 

https://youtu.be/OBsK5pPMBkw
https://www.youtube.com/watch?v=AJMPQxurgFs&feature=share&fbclid=IwAR1hdabP1wc-5ecBMkeh-rVDDqN38E0pNH6QcS8wxIcf-qM6RWRKKnQnxII
https://www.youtube.com/watch?v=AJMPQxurgFs&feature=share&fbclid=IwAR1hdabP1wc-5ecBMkeh-rVDDqN38E0pNH6QcS8wxIcf-qM6RWRKKnQnxII
https://www.youtube.com/watch?v=AJMPQxurgFs&feature=share&fbclid=IwAR1hdabP1wc-5ecBMkeh-rVDDqN38E0pNH6QcS8wxIcf-qM6RWRKKnQnxII
https://www.youtube.com/watch?v=AJMPQxurgFs&feature=share&fbclid=IwAR1hdabP1wc-5ecBMkeh-rVDDqN38E0pNH6QcS8wxIcf-qM6RWRKKnQnxII
https://www.youtube.com/watch?v=AJMPQxurgFs&feature=share&fbclid=IwAR1hdabP1wc-5ecBMkeh-rVDDqN38E0pNH6QcS8wxIcf-qM6RWRKKnQnxII
https://youtu.be/zfr-4TXqhHk

