
Індивідуальний план  

дистанційної роботи 

вихователя середньої групи №6 

 Березюк Н.М.  

на час карантину 13.05 .2020р. – 

29.05.2020р. 

№ 

з/п 

Дата Зміст роботи Інформаційне 

забезпечення, ресурси 

 

1. 13.05.20р. 1. Підвищення фахової майстерності: 

- Опрацювати статті: 

 «Дистанційне навчання під час 

карантину. 

-«Індивідуальний план роботи 

вихователя ЗДО на період 

карантину» 

- консультація у вихователя – методиста 

про складання індивідуального плану 

роботи  

2. Взаємодія з батьками: 

Консультація на тему: «Учіть дитину 

милуватись природою»  

 

 

 

Інтернет джерела 

     

 

 

       Індивідуальна 

консультація по 

телефону 

 

http://vihovateli.com.ua/2

011-03-22-09-30-

55/1385-konsultatsiya-

dlya-roditelej-v-soyuze-

s-prirodoj.html 

 

2. 14.05.20р. 1. Підвищення фахової майстерності:  
- Створення веб – групи  батьків для 

дистанційної роботи під час карантину. 

-Робота над індивідуальним планом 

роботи на період карантину 

2. Співпраця з дітьми:  

Тема:« Тема : «Вода,водиченька.. 

( розвиваюче відео для дітей про воду) 

3. Взаємодія з батьками: 

Запитання – відповіді. 

( онлайн бесіди з батьками) 

 

             вайбер 
 
 
 
 

https://www.youtube.co

m/watch?v=KepMobkX

Duw 

 

вайбер 

 

3. 15.05.20р. 1. Підвищення фахової майстерності: 

Розробити циклограму рухливих ігор на 

старшу групу.  

 2. Співпраця з дітьми:  

Тема: «Бережи природу» 

(цікавий відеоролик для дітей) 

 

 

 

https://www.youtube.co

m/watch?v=4hqeKDPyU

aQ 

http://vihovateli.com.ua/2011-03-22-09-30-55/1385-konsultatsiya-dlya-roditelej-v-soyuze-s-prirodoj.html
http://vihovateli.com.ua/2011-03-22-09-30-55/1385-konsultatsiya-dlya-roditelej-v-soyuze-s-prirodoj.html
http://vihovateli.com.ua/2011-03-22-09-30-55/1385-konsultatsiya-dlya-roditelej-v-soyuze-s-prirodoj.html
http://vihovateli.com.ua/2011-03-22-09-30-55/1385-konsultatsiya-dlya-roditelej-v-soyuze-s-prirodoj.html
http://vihovateli.com.ua/2011-03-22-09-30-55/1385-konsultatsiya-dlya-roditelej-v-soyuze-s-prirodoj.html
https://www.youtube.com/watch?v=KepMobkXDuw
https://www.youtube.com/watch?v=KepMobkXDuw
https://www.youtube.com/watch?v=KepMobkXDuw
https://www.youtube.com/watch?v=4hqeKDPyUaQ
https://www.youtube.com/watch?v=4hqeKDPyUaQ
https://www.youtube.com/watch?v=4hqeKDPyUaQ


3. Взаємодія з батьками:  
Батьківська скарбничка: 

«Прислухайтесь, як кашляє ваша 

дитина» 

http://www.dnz321.eduki

t.kiev.ua/storinka_medse

stri/prisluhajtesj_yak_diti

na_kashlyaye/ 

4. 18.05.20р. 1. Підвищення фахової майстерності: 

Перегляд вебінару: «Методичні 

розробки для навчання та розвитку 

дітей дошкільного віку». 

 

 

2. Співпраця з дітьми:  

Тема: «Хто живе в лісах України?» 

- «Лісові тварини для дітей» 

 - Дидактична вправа «Відшукай та 

намалюй лісову тварину» 

-«Їжачок» (Аплікація ) 

3. Взаємодія з батьками: 

- Тест для батьків: «Чи екологічний ваш 

спосіб життя?» 

https://vseosvita.ua/webi

nar/metodicni-rozrobki-

dla-navcanna-ta-

rozvitku-ditej-

doskilnogo-viku-

174.html 

 

https://www.youtube.co

m/watch?v=d7IiyaBz5C

Q 

 

https://www.facebook.co

m/mini.rivne/posts/12191

35704939809 

 

 

5. 19.05.20р. 1. Підвищення фахової майстерності: 

Робота по самоосвіті: « Методична 

допомогу для підвищення педагогічної 

майстерності (вихователь-методист) » 

2. Співпраця з дітьми:  
Тема: «Яка зараз погода? ( мовлення) 

- Перегляд навчального відео «Про 

погоду та природу» 

- Відеозагадки про природні явища 

3. Взаємодія з батьками:   

Консультація для батьків: «Любіть 

та бережіть природу» 

-Створення групової фотогалереї 

«Дитина на природі» 

 

У телефоному режимі 
 
 
 

https://www.youtube.co

m/watch?v=TkL5ZBe0W

lE 

 

https://lviv156.lvivedu.co

m/uk/article/pamyatka-

dlya-batkiv--liubit-i-

berezhit-prirodu.html 

 

вайбер  

6. 20.05.20р. 1. Підвищення фахової майстерності: -

Пошук дидактичних матеріалів для 

заняття на он-лайн ресурсах. 

2. Співпраця з дітьми: 

Тема: «Світ комах» 

(перегляд навчального відео ) 

-«Метелик» (образотворча 

майстерня - малювання) 

 

 

 

 

https://www.youtube.co

m/watch?v=DZ8hhEDsB

M0 

https://www.youtube.co

http://www.dnz321.edukit.kiev.ua/storinka_medsestri/prisluhajtesj_yak_ditina_kashlyaye/
http://www.dnz321.edukit.kiev.ua/storinka_medsestri/prisluhajtesj_yak_ditina_kashlyaye/
http://www.dnz321.edukit.kiev.ua/storinka_medsestri/prisluhajtesj_yak_ditina_kashlyaye/
http://www.dnz321.edukit.kiev.ua/storinka_medsestri/prisluhajtesj_yak_ditina_kashlyaye/
https://vseosvita.ua/webinar/metodicni-rozrobki-dla-navcanna-ta-rozvitku-ditej-doskilnogo-viku-174.html
https://vseosvita.ua/webinar/metodicni-rozrobki-dla-navcanna-ta-rozvitku-ditej-doskilnogo-viku-174.html
https://vseosvita.ua/webinar/metodicni-rozrobki-dla-navcanna-ta-rozvitku-ditej-doskilnogo-viku-174.html
https://vseosvita.ua/webinar/metodicni-rozrobki-dla-navcanna-ta-rozvitku-ditej-doskilnogo-viku-174.html
https://vseosvita.ua/webinar/metodicni-rozrobki-dla-navcanna-ta-rozvitku-ditej-doskilnogo-viku-174.html
https://vseosvita.ua/webinar/metodicni-rozrobki-dla-navcanna-ta-rozvitku-ditej-doskilnogo-viku-174.html
https://www.youtube.com/watch?v=d7IiyaBz5CQ
https://www.youtube.com/watch?v=d7IiyaBz5CQ
https://www.youtube.com/watch?v=d7IiyaBz5CQ
https://www.facebook.com/mini.rivne/posts/1219135704939809
https://www.facebook.com/mini.rivne/posts/1219135704939809
https://www.facebook.com/mini.rivne/posts/1219135704939809
https://www.youtube.com/watch?v=TkL5ZBe0WlE
https://www.youtube.com/watch?v=TkL5ZBe0WlE
https://www.youtube.com/watch?v=TkL5ZBe0WlE
https://lviv156.lvivedu.com/uk/article/pamyatka-dlya-batkiv--liubit-i-berezhit-prirodu.html
https://lviv156.lvivedu.com/uk/article/pamyatka-dlya-batkiv--liubit-i-berezhit-prirodu.html
https://lviv156.lvivedu.com/uk/article/pamyatka-dlya-batkiv--liubit-i-berezhit-prirodu.html
https://lviv156.lvivedu.com/uk/article/pamyatka-dlya-batkiv--liubit-i-berezhit-prirodu.html
https://www.youtube.com/watch?v=DZ8hhEDsBM0
https://www.youtube.com/watch?v=DZ8hhEDsBM0
https://www.youtube.com/watch?v=DZ8hhEDsBM0
https://www.youtube.com/watch?v=mvTmqLAAspY


-Пальчикова гімнастика «Метелик» 

 

3. Взаємодія з батьками: Опитування 

батьків у телефонному режимі щодо 

самопочуття та емоційного 

стану дітей. 

 

m/watch?v=mvTmqLAA

spY 

https://www.youtube.co

m/watch?v=daHh5tsQBu

Y 

 

7. 21.05.20р. 1. Підвищення фахової майстерності: 

Переглянути вебінар : «Як 

розвивати мислення та мовлення у 

дошкільника».  

2. Співпраця з дітьми:  

Тема: «Вчимося вчитися удома» 

- Дидактична гра «Знайди пару» 

- Гра «Хто швидше?»  

3. Взаємодія з батьками: Консультація: 

«Як зробити так, щоб дитина 

робила зарядку щоранку» 

 

 

https://www.youtube.co

m/watch?v=U9G7tIvpoK

c&amp=&feature=emb_r

el_pause 

 

вайбер 

 

вайбер 

8. 22.05.20р. 1. Підвищення фахової майстерності: 

- Аналіз наявних ігор із логіко -

математичного розвитку, складання 

алгоритму дій для їх поповнення. 

2. Співпраця з дітьми: 

Тема : «Тварини полярних широт» 

( розвиваючий відео ролик для дітей) 

-« Вінні. Ліпимо ведмедя з пластиліну» 

 

 

- Лічилка про слоненят 

3. Взаємодія з батьками: Консультація 

для батьків на тему: Правило «перших 

трьох хвилин», яке потрібно 

знати всім батькам. 

 

 

 

https://www.youtube.co

m/watch?v=VOh3uKf8H

e4 

https://www.youtube.co

m/watch?v=NWL5UiAV

wDg 

https://www.youtube.co

m/watch?v=pIpEJ-

MoEkY 

https://coma.in.ua/34751

?fbclid=IwAR2Dtct1We

bzVOB0UwNCX4tT4i6v

RWwGS2cbl05N3Gd518

kNFHjNq9kGVu4 

 

9. 25.05.20р. 1. Підвищення фахової майстерності:  

Підготувати матеріал для виготовлення 

папки – ширми «Який вид спорту 

обрати для дитини» 

2. Робота з дітьми: 

 Тема: « Бджоли в саду»( Нетрадиційні 

техніки малювання) 

-« Плещемо в долоні» (Руханка для 

дітей) 

 
 
 

 

http://ped-

kopilka.com.ua/blogs/lilij

a-shishova/netradicionye-

tehniki-risovanija-

master-klas-pchely-v-

https://www.youtube.com/watch?v=mvTmqLAAspY
https://www.youtube.com/watch?v=mvTmqLAAspY
https://www.youtube.com/watch?v=daHh5tsQBuY
https://www.youtube.com/watch?v=daHh5tsQBuY
https://www.youtube.com/watch?v=daHh5tsQBuY
https://www.youtube.com/watch?v=U9G7tIvpoKc&amp=&feature=emb_rel_pause
https://www.youtube.com/watch?v=U9G7tIvpoKc&amp=&feature=emb_rel_pause
https://www.youtube.com/watch?v=U9G7tIvpoKc&amp=&feature=emb_rel_pause
https://www.youtube.com/watch?v=U9G7tIvpoKc&amp=&feature=emb_rel_pause
https://www.youtube.com/watch?v=VOh3uKf8He4
https://www.youtube.com/watch?v=VOh3uKf8He4
https://www.youtube.com/watch?v=VOh3uKf8He4
https://www.youtube.com/watch?v=NWL5UiAVwDg
https://www.youtube.com/watch?v=NWL5UiAVwDg
https://www.youtube.com/watch?v=NWL5UiAVwDg
https://www.youtube.com/watch?v=pIpEJ-MoEkY
https://www.youtube.com/watch?v=pIpEJ-MoEkY
https://www.youtube.com/watch?v=pIpEJ-MoEkY
https://coma.in.ua/34751?fbclid=IwAR2Dtct1WebzVOB0UwNCX4tT4i6vRWwGS2cbl05N3Gd518kNFHjNq9kGVu4
https://coma.in.ua/34751?fbclid=IwAR2Dtct1WebzVOB0UwNCX4tT4i6vRWwGS2cbl05N3Gd518kNFHjNq9kGVu4
https://coma.in.ua/34751?fbclid=IwAR2Dtct1WebzVOB0UwNCX4tT4i6vRWwGS2cbl05N3Gd518kNFHjNq9kGVu4
https://coma.in.ua/34751?fbclid=IwAR2Dtct1WebzVOB0UwNCX4tT4i6vRWwGS2cbl05N3Gd518kNFHjNq9kGVu4
https://coma.in.ua/34751?fbclid=IwAR2Dtct1WebzVOB0UwNCX4tT4i6vRWwGS2cbl05N3Gd518kNFHjNq9kGVu4
http://ped-kopilka.com.ua/blogs/lilija-shishova/netradicionye-tehniki-risovanija-master-klas-pchely-v-sadu.html
http://ped-kopilka.com.ua/blogs/lilija-shishova/netradicionye-tehniki-risovanija-master-klas-pchely-v-sadu.html
http://ped-kopilka.com.ua/blogs/lilija-shishova/netradicionye-tehniki-risovanija-master-klas-pchely-v-sadu.html
http://ped-kopilka.com.ua/blogs/lilija-shishova/netradicionye-tehniki-risovanija-master-klas-pchely-v-sadu.html
http://ped-kopilka.com.ua/blogs/lilija-shishova/netradicionye-tehniki-risovanija-master-klas-pchely-v-sadu.html


3. Взаємодія з батьками: Консультація 

для батьків: «Двадцять порад 

батькам про те, як виховати успішних 

дітей» 

 

 

 

sadu.html 

https://www.youtube.co

m/watch?v=0U1wPXKIJ

Wo 

https://vseosvita.ua/librar

y/dvadcat-porad-batkam-

pro-te-ak-vihovati-

uspisnih-ditej-

252649.html?rl=54058&

amp;fbclid=IwAR19kuq0

huwba8csbdToJ3HutDrb

QDuTUAPi20bOtLtcxfJ

SczlcPLQpRpE 

10. 26.05.20р. 1. Підвищення фахової майстерності: 

Пошук дидактичних матеріалів для 

заняття на он-лайн ресурсах 

 2. Співпраця з дітьми: 

Тема: «Площинні та об’ємні 

геометричні фігури. Закріплення» 

(сенсорно-пізнавальний розвиток) 

-Перегляд відеозаняття 

«Геометричні фігури. Уроки 

геометрії для дітей». 

-Ознайомлення дітей із об’ємними 

геометричними фігурами 

 - Відео «Летючі геометрики» 

 

- Практична діяльність. Майстер- 

клас «Композиція з геометричних 

фігур» 

 

3. Взаємодія з батьками: Консультація 

для батьків «Як малювати 

за допомогою геометричних фігур» 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.co

m/watch?v=agxKD87Wi

Rg 

 

вайбер картинки 

https://www.youtube.co

m/watch?v=KUc_OXVK

i3M&feature=youtu.be&t

=14 

https://www.youtube.co

m/watch?v=-

ZVbcB8TEps 

https://vseosvita.ua/librar

y/konsultacia-dla-batkiv-

ak-maluvati-za-

dopomogou-

geometricnih-figur-

255397.html 

11. 13.05.20р. 1. Підвищення фахової майстерності: -

-  Виготовити  дидактичну гру по  

розвитку  зв’язного мовлення «Весна» 

2. Співпраця з дітьми: 

 Тема: «Мурашки» (природа) 

- Перегляд навчального фільму 

«Цікаво для дітей: як 

прокидаються мурахи» 

-Відеозагадки про мурашок і 

 

 

 

 

https://www.youtube.co

m/watch?v=BXToLHfbS

yo 
 

https://www.youtube.co

http://ped-kopilka.com.ua/blogs/lilija-shishova/netradicionye-tehniki-risovanija-master-klas-pchely-v-sadu.html
https://www.youtube.com/watch?v=0U1wPXKIJWo
https://www.youtube.com/watch?v=0U1wPXKIJWo
https://www.youtube.com/watch?v=0U1wPXKIJWo
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https://vseosvita.ua/library/dvadcat-porad-batkam-pro-te-ak-vihovati-uspisnih-ditej-252649.html?rl=54058&amp;fbclid=IwAR19kuq0huwba8csbdToJ3HutDrbQDuTUAPi20bOtLtcxfJSczlcPLQpRpE
https://vseosvita.ua/library/dvadcat-porad-batkam-pro-te-ak-vihovati-uspisnih-ditej-252649.html?rl=54058&amp;fbclid=IwAR19kuq0huwba8csbdToJ3HutDrbQDuTUAPi20bOtLtcxfJSczlcPLQpRpE
https://vseosvita.ua/library/dvadcat-porad-batkam-pro-te-ak-vihovati-uspisnih-ditej-252649.html?rl=54058&amp;fbclid=IwAR19kuq0huwba8csbdToJ3HutDrbQDuTUAPi20bOtLtcxfJSczlcPLQpRpE
https://vseosvita.ua/library/dvadcat-porad-batkam-pro-te-ak-vihovati-uspisnih-ditej-252649.html?rl=54058&amp;fbclid=IwAR19kuq0huwba8csbdToJ3HutDrbQDuTUAPi20bOtLtcxfJSczlcPLQpRpE
https://vseosvita.ua/library/dvadcat-porad-batkam-pro-te-ak-vihovati-uspisnih-ditej-252649.html?rl=54058&amp;fbclid=IwAR19kuq0huwba8csbdToJ3HutDrbQDuTUAPi20bOtLtcxfJSczlcPLQpRpE
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https://vseosvita.ua/library/konsultacia-dla-batkiv-ak-maluvati-za-dopomogou-geometricnih-figur-255397.html
https://www.youtube.com/watch?v=BXToLHfbSyo
https://www.youtube.com/watch?v=BXToLHfbSyo
https://www.youtube.com/watch?v=BXToLHfbSyo
https://www.youtube.com/watch?v=CZ-5AKHCAWc


комашок 

- Мудрі казки. Казка «Гусениця і 

метелик» 

3. Взаємодія з батьками: Залучати 

батьків до спільних ігор з дітьми, 

виконання запропонованих завдань 

 

m/watch?v=CZ-

5AKHCAWc 

https://www.youtube.co

m/watch?v=muVgesCXE

y0 

вайбер 

 

12. 27.03.20р. 1. Підвищення фахової майстерності: 

- Упорядкування дидактичного 

матеріалу з розвитку мовлення та 

художньої літератури. 

2. Співпраця з дітьми: 

 Тема:«Професії для дітей»  

( розвиваюче відео для дітей) 

 -« Професії для хлопчиків» 

(мультиплікаційна анімація) 

-« Професії для дівчаток» 

(мультиплікаційна анімація) 

-«Професії». Загадки про професії для 

дітей українською мовою . 

- Дидактична гра «Що кому належить» 

3. Взаємодія з батьками: 

Запитання – відповіді 

( онлайн бесіди з батьками) 

 

https://www.youtube.co

m/watch?v=4xCSAmIoA

Ck&amp=&feature=yout

u.be 

https://www.youtube.co

m/watch?v=utwHN5qhkc

A&amp=&feature=youtu

.be 

https://www.youtube.co

m/watch?v=90MLDvCm

JRM&amp=&feature=yo

utu.be 

https://www.youtube.co

m/watch?v=cp8yaCIhCz

0&amp=&feature=youtu.

be 

13. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28.05.20р. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Підвищення фахової майстерності: 

Поновити маски для ігор – драматизації 

та рухливих ігор. 

2. Співпраця з дітьми:  

Тема: «Художня література. 

 Вікторина «З якої казки ці герої?» 

(перегляд української народної казки 

«Івасик Телесик») 

3. Взаємодія з батьками: Рекомендація 

для батьків перегляд музичного 

мультфільму: "Я мандрую по землі"  

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.co

m/watch?v=8xnkfXAyN

do&amp=&t=6s 

https://www.facebook.co

m/groups/150743426929

2673/permalink/2839022

186133868/ 

https://www.youtube.com/watch?v=CZ-5AKHCAWc
https://www.youtube.com/watch?v=CZ-5AKHCAWc
https://www.youtube.com/watch?v=muVgesCXEy0
https://www.youtube.com/watch?v=muVgesCXEy0
https://www.youtube.com/watch?v=muVgesCXEy0
https://www.youtube.com/watch?v=4xCSAmIoACk&amp=&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=4xCSAmIoACk&amp=&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=4xCSAmIoACk&amp=&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=4xCSAmIoACk&amp=&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=utwHN5qhkcA&amp=&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=utwHN5qhkcA&amp=&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=utwHN5qhkcA&amp=&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=utwHN5qhkcA&amp=&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=90MLDvCmJRM&amp=&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=90MLDvCmJRM&amp=&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=90MLDvCmJRM&amp=&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=90MLDvCmJRM&amp=&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=cp8yaCIhCz0&amp=&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=cp8yaCIhCz0&amp=&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=cp8yaCIhCz0&amp=&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=cp8yaCIhCz0&amp=&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=8xnkfXAyNdo&amp=&t=6s
https://www.youtube.com/watch?v=8xnkfXAyNdo&amp=&t=6s
https://www.youtube.com/watch?v=8xnkfXAyNdo&amp=&t=6s


14. 29.05.20р. 

 

 

1. Підвищення фахової майстерності: -

- Упорядкування документації середньої  

групи 

- Пошук матеріалів у підготовці до он- 

лайн заняття 

2. Співпраця з дітьми:  

Тема: «Частини доби. Годинник» 

(перегляд відео про годинники) 

-Дидактична вправа «Коли я це 

роблю?» 

- Дидактична гра « Котра година» 

3. Взаємодія з батьками: Пограйте з 

дітьми разом. Дидактична гра «З якої це 

казки» 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.co

m/watch?v=hR3VCSaEO

F8 

https://www.youtube.co

m/watch?v=ElbpVlqahsI 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=hR3VCSaEOF8
https://www.youtube.com/watch?v=hR3VCSaEOF8
https://www.youtube.com/watch?v=hR3VCSaEOF8
https://www.youtube.com/watch?v=ElbpVlqahsI
https://www.youtube.com/watch?v=ElbpVlqahsI

