
Індивідуальний план роботи на час запровадження карантину з 16.03 по 03.04. 

вихователя Сокур. А.С 

 

 

 

п/

п 

Дата Зміст роботи Джерела 

Інформації 

 
1 16.03.2020  1.Упорядкування документації групи з 

освітнього процесу. 

(обов’язкова документація групи).  

2.Складання індивідуального плану роботи 

на час карантину. 

3.Консультація для батьків:Як захистити 

себе та дітей від COVID-19(поради від 

МОЗ) 

 

 

 

Соціальна мережа 

Viber (ілюстрації) 

2 17.03.2020 1.Робота з документацією групи. 

(журнал щоденного відвідування дітьми). 

2.Мультик для дітей та батьків «Стоп 

застуда!»  

 

 

https://youtu.be/7RSm

ReYh0NI  

3 18.03.2020  

1.Підвищення кваліфікації 

дистанційно:Перегляд:« Вебінар: Ігри на 

розвиток пізнавальної сфери дітей 

дошкільного та молодшого шкільного 

віку" 

 

 

2.Виготовлення медичної маски з дитиною 

відео урок для батьків 

 

 

 

 

 

 

3.Великодні мультики для дітей 

Відеозапис за 

посиланням: 

https://www.youtube.c

om/watch?v=k84RKvL

ENOk 

Соціальна мережа 

Viber 

https://www.youtube.c

om/watch?v=CScM28

BTVNo&feature=emb

https://www.youtube.c

om/watch?v=gGmU5Y

K9Y-

U&list=PLfaFxoLtKe-

v2s8KQKMDu0lo7FR

Cyd8E4_rel_pause 

4 19.03.2020 1.Консультація для батьків:«Чим зайнятися 

з дітьми під час карантину» 

 

2.Завдання та педагогічні ігри з 

інтерактивними вправами з розвитку 

мовлення, математики, з ознайомлення 

дітей з навко-лишнім світом для 

дошкільнят на час карантину. 

 

Соціальна мережа 

Viber   

 

 Посилання: 

https://shotam.info/chy

m-zayniatysia-z-dit-

my-pid-chas-

karantynu-top-5-

veselykh-rozvah/ 

 

5 20.03.2020 1.Розбробка конспектів занять до 

теми:«Правила безпеки дитини 

 вдома» 

 

 
https://youtu.be/hsn5c-

JlCqY 
 

https://www.youtube.com/watch?v=k84RKvLENOk
https://www.youtube.com/watch?v=k84RKvLENOk
https://www.youtube.com/watch?v=k84RKvLENOk
https://www.youtube.com/watch?v=CScM28BTVNo&feature=emb_rel_pause
https://www.youtube.com/watch?v=CScM28BTVNo&feature=emb_rel_pause
https://www.youtube.com/watch?v=CScM28BTVNo&feature=emb_rel_pause
https://www.youtube.com/watch?v=CScM28BTVNo&feature=emb_rel_pause
https://www.youtube.com/watch?v=CScM28BTVNo&feature=emb_rel_pause
https://www.youtube.com/watch?v=CScM28BTVNo&feature=emb_rel_pause
https://www.youtube.com/watch?v=CScM28BTVNo&feature=emb_rel_pause
https://www.youtube.com/watch?v=CScM28BTVNo&feature=emb_rel_pause
https://www.youtube.com/watch?v=CScM28BTVNo&feature=emb_rel_pause
https://shotam.info/chym-zayniatysia-z-dit-my-pid-chas-karantynu-top-5-veselykh-rozvah/
https://shotam.info/chym-zayniatysia-z-dit-my-pid-chas-karantynu-top-5-veselykh-rozvah/
https://shotam.info/chym-zayniatysia-z-dit-my-pid-chas-karantynu-top-5-veselykh-rozvah/
https://shotam.info/chym-zayniatysia-z-dit-my-pid-chas-karantynu-top-5-veselykh-rozvah/
https://shotam.info/chym-zayniatysia-z-dit-my-pid-chas-karantynu-top-5-veselykh-rozvah/
https://youtu.be/hsn5c-JlCqY?fbclid=IwAR3wptuQoJWIbT3L3LyxsdjsBzw9UyDkKvbYv0Pyf43DbgIkVcGmcW8NngY
https://youtu.be/hsn5c-JlCqY?fbclid=IwAR3wptuQoJWIbT3L3LyxsdjsBzw9UyDkKvbYv0Pyf43DbgIkVcGmcW8NngY


2. Виготовлення картотеки для сюжетно-

рольових ігор 

 

3. Спілкування з батьками про стан 

здоров"я їх та дітей 

 

 

 

Соціальна мережа 

Viber  

 

 

 

6 

23.03.2020 1.Консультація для батьків: 

 «50 обов'язкових завдань для дошкільника 

на карантин».   

 

2. Дистанційно перегляд презентації «Як 

поводитись під час карантину». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.Малюємо по солі(Нетрадиційний спосіб 

малювання) 

Viber- Консультація 

за посиланням 

Osvita.ua 

https://vseosvita.ua/libr

ary/prezentacia-ak-

povoditisa-pid-cas-

karantinu-

224017.html?rl=32263

8&fbclid=IwAR3zVml

-vbj3Z1LVd4-

3NmTZuZlNC_dIkGep

bMrHxCrdoygSIF0L4

ZYLMu 

 

https://youtu.be/z8uPo

ZoLG1U 

 

 

 

 

7 24.03.2020 1. Виготовлення картотеки ігор для 

ознайомлення з навколишнім середовищем  

2. Інформація для батьків "Про корона 

вірус дітям. Все, що Ви хотіли розповісти, 

але не знали як." 

 

 

 

 

 

Відеоролик 

https://www.youtube.c

om/watch?v=_Rjs5zpC

uNI&feature=share&fb

clid=IwAR3hyfe3WYd

_WnO53XwF0rCIx25

mqkKryGz4JT1lL_C9z

kEBcLSbzfYb_W8 

8 25.03.2020  

 

1.Консультація для батьків «Поради як 

зберегти  здоров'я» (перегляд за 

посиланням). 

 

 

2.Мультик для дітей та батьків «Імунітет!» 

https://youtu.be/qv-

OVvRrzdM 

 

 

https://youtu.be/X_t2f

Gl-7qo  

https://vseosvita.ua/library/prezentacia-ak-povoditisa-pid-cas-karantinu-224017.html?rl=322638&fbclid=IwAR3zVml-vbj3Z1LVd4-3NmTZuZlNC_dIkGepbMrHxCrdoygSIF0L4ZYLMu
https://vseosvita.ua/library/prezentacia-ak-povoditisa-pid-cas-karantinu-224017.html?rl=322638&fbclid=IwAR3zVml-vbj3Z1LVd4-3NmTZuZlNC_dIkGepbMrHxCrdoygSIF0L4ZYLMu
https://vseosvita.ua/library/prezentacia-ak-povoditisa-pid-cas-karantinu-224017.html?rl=322638&fbclid=IwAR3zVml-vbj3Z1LVd4-3NmTZuZlNC_dIkGepbMrHxCrdoygSIF0L4ZYLMu
https://vseosvita.ua/library/prezentacia-ak-povoditisa-pid-cas-karantinu-224017.html?rl=322638&fbclid=IwAR3zVml-vbj3Z1LVd4-3NmTZuZlNC_dIkGepbMrHxCrdoygSIF0L4ZYLMu
https://vseosvita.ua/library/prezentacia-ak-povoditisa-pid-cas-karantinu-224017.html?rl=322638&fbclid=IwAR3zVml-vbj3Z1LVd4-3NmTZuZlNC_dIkGepbMrHxCrdoygSIF0L4ZYLMu
https://vseosvita.ua/library/prezentacia-ak-povoditisa-pid-cas-karantinu-224017.html?rl=322638&fbclid=IwAR3zVml-vbj3Z1LVd4-3NmTZuZlNC_dIkGepbMrHxCrdoygSIF0L4ZYLMu
https://vseosvita.ua/library/prezentacia-ak-povoditisa-pid-cas-karantinu-224017.html?rl=322638&fbclid=IwAR3zVml-vbj3Z1LVd4-3NmTZuZlNC_dIkGepbMrHxCrdoygSIF0L4ZYLMu
https://vseosvita.ua/library/prezentacia-ak-povoditisa-pid-cas-karantinu-224017.html?rl=322638&fbclid=IwAR3zVml-vbj3Z1LVd4-3NmTZuZlNC_dIkGepbMrHxCrdoygSIF0L4ZYLMu
https://vseosvita.ua/library/prezentacia-ak-povoditisa-pid-cas-karantinu-224017.html?rl=322638&fbclid=IwAR3zVml-vbj3Z1LVd4-3NmTZuZlNC_dIkGepbMrHxCrdoygSIF0L4ZYLMu
https://vseosvita.ua/library/prezentacia-ak-povoditisa-pid-cas-karantinu-224017.html?rl=322638&fbclid=IwAR3zVml-vbj3Z1LVd4-3NmTZuZlNC_dIkGepbMrHxCrdoygSIF0L4ZYLMu
https://youtu.be/z8uPoZoLG1U
https://youtu.be/z8uPoZoLG1U
https://www.youtube.com/watch?v=_Rjs5zpCuNI&feature=share&fbclid=IwAR3hyfe3WYd_WnO53XwF0rCIx25mqkKryGz4JT1lL_C9zkEBcLSbzfYb_W8
https://www.youtube.com/watch?v=_Rjs5zpCuNI&feature=share&fbclid=IwAR3hyfe3WYd_WnO53XwF0rCIx25mqkKryGz4JT1lL_C9zkEBcLSbzfYb_W8
https://www.youtube.com/watch?v=_Rjs5zpCuNI&feature=share&fbclid=IwAR3hyfe3WYd_WnO53XwF0rCIx25mqkKryGz4JT1lL_C9zkEBcLSbzfYb_W8
https://www.youtube.com/watch?v=_Rjs5zpCuNI&feature=share&fbclid=IwAR3hyfe3WYd_WnO53XwF0rCIx25mqkKryGz4JT1lL_C9zkEBcLSbzfYb_W8
https://www.youtube.com/watch?v=_Rjs5zpCuNI&feature=share&fbclid=IwAR3hyfe3WYd_WnO53XwF0rCIx25mqkKryGz4JT1lL_C9zkEBcLSbzfYb_W8
https://www.youtube.com/watch?v=_Rjs5zpCuNI&feature=share&fbclid=IwAR3hyfe3WYd_WnO53XwF0rCIx25mqkKryGz4JT1lL_C9zkEBcLSbzfYb_W8
https://www.youtube.com/watch?v=_Rjs5zpCuNI&feature=share&fbclid=IwAR3hyfe3WYd_WnO53XwF0rCIx25mqkKryGz4JT1lL_C9zkEBcLSbzfYb_W8
https://youtu.be/qv-OVvRrzdM
https://youtu.be/qv-OVvRrzdM
https://youtu.be/X_t2fGl-7qo
https://youtu.be/X_t2fGl-7qo


 

 

9 26.03.2020 1. Упорядкування дидактичного матеріалу 

з художньо-продуктивної діяльності у 

дітей групи. 

2.  Перегляд новинок інформаційно-

методичної літератури. 

3. Виготовлення картотеки рухливих ігор. 

 

 

 

 

 

 

 

10 27.03.2020 1.Упорядкування папок з дидактичним та 

роздатковим матеріалом до занять з 

рухливого розвитку та природного 

розвитку. 

2.Опрацювання статті: Що потрібно знати 

освітня нам про дистанційну роботу? 

3. Дослід для дітей та батьків " Як мило 

знищує мікроби?" 

 

 

 

 

 

Vseosvita.ua 

 

Соціальна мережа 

Viber  

https://www.facebook.

com/watch/?v=244639

873242884 

11 30.03.2020 1.Консультація. ВООЗ рекомендує." Як 

зробити антисептик своїми руками" (за 

посиланням). 

 

 

 

 

2.Завдання та педагогічні ігри з 

інтерактивними вправами з ознайомлення 

дітей з навколишнім світом для 

дошкільнят. 

 

Соціальна мережа 

Viber 

https://www.youtube.c

om/watch?v=7mFM46

L6YM0 

nv.ua 

платформа 

EDUGAMES.  

edigames/rozumniki.ua           

вільний доступ на час 

карантину.  

 

12 31.03.2020 1. Підготовка дидактичного матеріалу до 

занять з  ознайомлення з природнім 

довкіллям.  

2.Опрацювання методичної літератури 

 

 

13 01.04.2020 1. Консультація для батьків «ТОП-50 

обов"язкових завдань для дошкільника,під 

час карантину» 

 

 

 

2.Консультація для батьків «Велика сила 

казки» (відео в онлайн - режимі). 

 

 

Соціальна мережа 

Viber 

http://osvita.ua/school/

63379/?fbclid=IwAR3

ML424cKQ_Jw1WcjD

MgRDuF6G3y6bj6DTt

XmuEyBEm0BdwKD

S1vjUOthU 

https://osvitanova.com. 

https://www.facebook.com/watch/?v=244639873242884
https://www.facebook.com/watch/?v=244639873242884
https://www.facebook.com/watch/?v=244639873242884
https://www.youtube.com/watch?v=7mFM46L6YM0
https://www.youtube.com/watch?v=7mFM46L6YM0
https://www.youtube.com/watch?v=7mFM46L6YM0
http://osvita.ua/school/63379/?fbclid=IwAR3ML424cKQ_Jw1WcjDMgRDuF6G3y6bj6DTtXmuEyBEm0BdwKDS1vjUOthU
http://osvita.ua/school/63379/?fbclid=IwAR3ML424cKQ_Jw1WcjDMgRDuF6G3y6bj6DTtXmuEyBEm0BdwKDS1vjUOthU
http://osvita.ua/school/63379/?fbclid=IwAR3ML424cKQ_Jw1WcjDMgRDuF6G3y6bj6DTtXmuEyBEm0BdwKDS1vjUOthU
http://osvita.ua/school/63379/?fbclid=IwAR3ML424cKQ_Jw1WcjDMgRDuF6G3y6bj6DTtXmuEyBEm0BdwKDS1vjUOthU
http://osvita.ua/school/63379/?fbclid=IwAR3ML424cKQ_Jw1WcjDMgRDuF6G3y6bj6DTtXmuEyBEm0BdwKDS1vjUOthU
http://osvita.ua/school/63379/?fbclid=IwAR3ML424cKQ_Jw1WcjDMgRDuF6G3y6bj6DTtXmuEyBEm0BdwKDS1vjUOthU
https://osvitanova.com/


 

 

 

3. Консультація для батьків з питань 

безпеки «Якщо ваша дитина знає відповіді 

на ці 16 запитань – можете бути спокійні: з 

нею нічого не станеться». 

 

 https://zatyshok.net.u 

 

 

https://intermarium.ne 

 

 

14 02.04.2020 1.Підвищення кваліфікації дистанційно: 

проходження вебінару «Екологічність у 

контексті дбайливого ставлення до 

здоров'я учасників освітнього процесу» 

2.Виготовлення картотеки дидактичних 

ігор 

3.Малювання сіллю  

 

Vseosvita.ua 

 

 

 

 

https://youtu.be/mRqV

y-K9ROM 

 

15 03.04.2020 1.Поновлення дидактичних матеріалів та 

атрибутів до настільних театрів. 

 

2.Підготовка до Великодня(підбір для 

дітей віршів,пісень,гаївок,народних ігор) 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/mRqV

y-K9ROM 

 

https://zatyshok.net.u/
https://intermarium.ne/
https://youtu.be/mRqVy-K9ROM
https://youtu.be/mRqVy-K9ROM
https://youtu.be/mRqVy-K9ROM
https://youtu.be/mRqVy-K9ROM

