
Індивідуальний план роботи під час карантину вихователя 

групи №2 «Кошенята» Кухар В.В. (04.05.2020 – 15.05.2020) 

 

№ 

п/

п 

Дата Мета Матеріали 

  

 

 

 

 

 

04.05.2020 

1. «Підвищення рівня цифрової 

грамонтності педагогічних працівників». 

Можливості платформи «Всеосвіта» для 

дистанційного навчання». Литвиненко 

Л.А. 

2. Робота з батьками: консультація «Діти 

і вогонь». 

 

 

 

3. Робота з дітьми: «Вчимо літери та 

звуки». 

 

https://www.youtu

be.com/watch?v=lF

ChlxBJeqs 

 

 

https://vseosvita.ua

/library/konsultacia

-dla-batkiv-vogon-

i-diti-264990.html 

 

https://www.youtu

be.com/watch?v=U

Q5FwcgJd_A 

 

  

 

 

 

 

05.05.2020 

1. Робота з методичною літературою: 

журнали «Палітра педагога». 

2. Робота з батьками: «Як навчити дитину 

гратися самостійно?» 

 

 

 

 

3. Робота з дітьми: «Український 

віночок» 

 

 

 

https://starylev.com

.ua/club/article/yak

-navchyty-dytynu-

gratysya-

samostiyno 

 

https://www.youtu

be.com/watch?v=h-

VNaBdc4XE 

 

  

 

 

 

 

06.05.2020 

1. Робота з журналами «Дошкільне 

виховання» (рекомендовані настільні 

театри); виготовлення настільного театру 

до казки «Рукавичка». 

2. Робота з батьками: «Оздоровлення та 

загартування дітей влітку»; корисні 

поради. 

 

 

3. Робота з дітьми: «Додавання цифри 1». 

 

 

 

 

http://oleksandria-

lit.edukit.kr.ua/batj

kivsjkij_portal/bez

peka_ditini_vlitku/ 

 

https://www.youtu

be.com/watch?v=Z

enVpFWYy9A 
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07.05.2020 

1. Опрацювання програми «Дитина». 

2. Робота з батьками: «Загартування 

дитини в домашніх умовах» (контрастний 

душ, сонячні ванни). 

 

 

 

3. Робота з дітьми: українська народна 

казка «Івасик-телесик». 

 

 

https://dutuna.in.ua

/zagartovuvannya-

ditini-v-

domashnix-

umovax/ 

 

https://www.youtu

be.com/watch?v=e

4hFZBOkE9w 

 

  

 

 

 

 

 

 

08.05.2020 

1. Прослухала вебінар «Розвиток 

соціальних навичок у дітей: ігри та 

вправи» Харітонова В.О. 

 

2. Робота з батьками: «Про безпеку 

дорожнього руху». 

 

 

 

 

 

 

 

3. Робота з дітьми: аплікація «Лелека-

символ України». 

 

https://www.youtu

be.com/watch?v=lJ

IuzMZ7F2Q 

 

https://erudyt.net/d

okumentatsiya/info

rmatsiya-dlya-

batkiv/porady-

batkam-pro-

bezpeku-

dorozhnoho-

ruhu.html 

 

https://www.youtu

be.com/watch?v=3-

t8FlAYG2c 

 

  

 

 

11.05.2020 

1. Робота з методичною літературою: 

журнали «Джміль». 

2. Робота з батьками: «Дитина і засмага: 

користь чи шкода». 

 

3. Робота з дітьми: мультик «Домашні 

тварини». 

 

 

https://ukr.media/m

edicine/356100/ 

 

https://www.youtu

be.com/watch?v=6

W9C3sye0RM 

 

  

 

 

 

12.05.2020 

1. Робота з методичною літературою: 

«Рухливі ігри в дитячому садочку» 

Вільчковський Е.С. 

2. Робота для батьків: правила безпеки в 

куточок для батьків «Сонячні ванни для 

загартування дитини». 

 

 

 

 

https://www.slides

hare.net/anisimovr

uslan/ss-77121893 
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3. Робота з дітьми: «Домашні тварини», 

малювання за власним бажанням. 

https://www.youtu

be.com/watch?v=2

bcPHEB6w8I 

 

  

 

 

 

 

13.05.2020 

1. Робота по самоосвіті: методичні 

рекомендації «Дитина». 

2. Робота з батьками: «Правила дитячої 

безпеки влітку на воді». 

 

 

 

 

 

3. Робота з дітьми: мультик тітоньки Сови 

«Економіка». 

 

 

https://lviv.dityvmi

sti.ua/blog/5012-

bezpeka-na-vodi-

pravyla-

povodzhennia-dlia-

ditei/ 

 

https://www.youtu

be.com/watch?v=9

2wDbJJjwpY 

 

  

 

 

 

 

 

 

14.05.2020 

1. Прослухала вебінар «Ігри на розвиток 

пізнавальної сфери дітей дошкільного та 

молочшого шкільного віку» 

 

2. Робота з батьками: «Надання першої 

долікарської допомоги при укусах комах 

та тварин». 

 

 

 

 

 

 

3. Робота з дітьми: мультик «Обережно 

тварини». 

https://www.youtu

be.com/watch?v=k

84RKvLENOk 

 

http://dnz354.edu.k

h.ua/navchaljno-

vihovnij_proces/sto

rinka_likarya/nada

nnya_pershoi_dolik

arsjkoi_dopomogi_

pri_ukusah_komah

_ta_tvarin/ 

 

https://www.youtu

be.com/watch?v=l6

YwdUt4Zq4 

 

  

 

 

 

15.05.2020 

1. Робота з методичною літературою: 

журнали «Палітра педагога». 

2. Робота з батьками: «Чому дитину треба 

вчити гратися?» 

 

 

 

3. Робота з дітьми: аплікація «Домашній 

котик». 

 

 

http://leleka.rv.ua/c

homu-dytynu-

treba-vchyty-

gratysya.html 

 

https://www.youtu

be.com/watch?v=Y

9-sbn3M9DY 

 

https://www.youtube.com/watch?v=2bcPHEB6w8I
https://www.youtube.com/watch?v=2bcPHEB6w8I
https://www.youtube.com/watch?v=2bcPHEB6w8I
https://lviv.dityvmisti.ua/blog/5012-bezpeka-na-vodi-pravyla-povodzhennia-dlia-ditei/
https://lviv.dityvmisti.ua/blog/5012-bezpeka-na-vodi-pravyla-povodzhennia-dlia-ditei/
https://lviv.dityvmisti.ua/blog/5012-bezpeka-na-vodi-pravyla-povodzhennia-dlia-ditei/
https://lviv.dityvmisti.ua/blog/5012-bezpeka-na-vodi-pravyla-povodzhennia-dlia-ditei/
https://lviv.dityvmisti.ua/blog/5012-bezpeka-na-vodi-pravyla-povodzhennia-dlia-ditei/
https://lviv.dityvmisti.ua/blog/5012-bezpeka-na-vodi-pravyla-povodzhennia-dlia-ditei/
https://www.youtube.com/watch?v=92wDbJJjwpY
https://www.youtube.com/watch?v=92wDbJJjwpY
https://www.youtube.com/watch?v=92wDbJJjwpY
https://www.youtube.com/watch?v=k84RKvLENOk
https://www.youtube.com/watch?v=k84RKvLENOk
https://www.youtube.com/watch?v=k84RKvLENOk
http://dnz354.edu.kh.ua/navchaljno-vihovnij_proces/storinka_likarya/nadannya_pershoi_dolikarsjkoi_dopomogi_pri_ukusah_komah_ta_tvarin/
http://dnz354.edu.kh.ua/navchaljno-vihovnij_proces/storinka_likarya/nadannya_pershoi_dolikarsjkoi_dopomogi_pri_ukusah_komah_ta_tvarin/
http://dnz354.edu.kh.ua/navchaljno-vihovnij_proces/storinka_likarya/nadannya_pershoi_dolikarsjkoi_dopomogi_pri_ukusah_komah_ta_tvarin/
http://dnz354.edu.kh.ua/navchaljno-vihovnij_proces/storinka_likarya/nadannya_pershoi_dolikarsjkoi_dopomogi_pri_ukusah_komah_ta_tvarin/
http://dnz354.edu.kh.ua/navchaljno-vihovnij_proces/storinka_likarya/nadannya_pershoi_dolikarsjkoi_dopomogi_pri_ukusah_komah_ta_tvarin/
http://dnz354.edu.kh.ua/navchaljno-vihovnij_proces/storinka_likarya/nadannya_pershoi_dolikarsjkoi_dopomogi_pri_ukusah_komah_ta_tvarin/
http://dnz354.edu.kh.ua/navchaljno-vihovnij_proces/storinka_likarya/nadannya_pershoi_dolikarsjkoi_dopomogi_pri_ukusah_komah_ta_tvarin/
http://dnz354.edu.kh.ua/navchaljno-vihovnij_proces/storinka_likarya/nadannya_pershoi_dolikarsjkoi_dopomogi_pri_ukusah_komah_ta_tvarin/
https://www.youtube.com/watch?v=l6YwdUt4Zq4
https://www.youtube.com/watch?v=l6YwdUt4Zq4
https://www.youtube.com/watch?v=l6YwdUt4Zq4
http://leleka.rv.ua/chomu-dytynu-treba-vchyty-gratysya.html
http://leleka.rv.ua/chomu-dytynu-treba-vchyty-gratysya.html
http://leleka.rv.ua/chomu-dytynu-treba-vchyty-gratysya.html
http://leleka.rv.ua/chomu-dytynu-treba-vchyty-gratysya.html
https://www.youtube.com/watch?v=Y9-sbn3M9DY
https://www.youtube.com/watch?v=Y9-sbn3M9DY
https://www.youtube.com/watch?v=Y9-sbn3M9DY


 


