
Індивідуальний план роботи під час карантину 

(16.03.2020 – 30.04.2020) 

вихователя КЗ «ДНЗ №14 ВМР» групи №7 

Венгловської Наталії Олександрівни 

 

№ Дата Зміст роботи 

 

Примітки 

 

 

1 

 

 

16.03.2020 

Підвищення фахової майстерності 

1.Складання індивідуального плану роботи на 

час карантину. 

2. «Академія розвитку особистості». Корисно, 

а головне, весело!!! - ігри для покращення 

координації. 

Взаємодія з батьками 

1. Як запобігти коронавірусу (експрес-

повідомлення для батьків) 

Робота з дітьми 

1. Слухання «Пісеньки про весну» з 

елементами малювання 

https://www.youtube.com/watch?v=qcA3MTrlQ

L0 

Інтернет ресурси 

 

 

 

 

 

 

Соціальна мережа 

Viber 

 

 

 

2 

 

 

17.03.2020 

Підвищення фахової майстерності 

1. Підготувати «Валеологічний порадник для 

батьків» 

Взаємодія з батьками 

1.Запропонувати батькам в домашніх умовах 

виготовити захисні маски для кожної  дитини. 

https://www.032.ua/news/2690972/ak-zrobiti-

medicnu-masku-samostijno-ta-aki-u-nei-

perevagi-poetapna-instrukcia 

2.Перевірка стану здоров'я дітей в 

телефонному режимі. 

Робота з дітьми 

1.Перегляд пальчикової гімнастики 

«Метелик» 

https://www.youtube.com/watch?v=daHh5tsQBu

Y 

Інтернет ресурси 

 

 

 

 

 

 

 

Соціальна мережа 

Viber 

 

 

 

3 

 

 

18.03.2020 

Підвищення фахової майстерності 

1. Перегляд новинок методичної літератури та 

фахової преси. 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=qcA3MTrlQL0
https://www.youtube.com/watch?v=qcA3MTrlQL0
https://www.032.ua/news/2690972/ak-zrobiti-medicnu-masku-samostijno-ta-aki-u-nei-perevagi-poetapna-instrukcia
https://www.032.ua/news/2690972/ak-zrobiti-medicnu-masku-samostijno-ta-aki-u-nei-perevagi-poetapna-instrukcia
https://www.032.ua/news/2690972/ak-zrobiti-medicnu-masku-samostijno-ta-aki-u-nei-perevagi-poetapna-instrukcia
https://www.youtube.com/watch?v=daHh5tsQBuY
https://www.youtube.com/watch?v=daHh5tsQBuY


 2. Підготувати матеріал для самоосвіти 

«Дзвоникотерапія». 

Взаємодія з батьками 

1.Опрацювання та поширення у вайбер-групі 

для батьків: «Правила під час карантину». 

https://www.unian.ua/tourism/lifehacking/10944

623-vilazka-na-vulicyu-v-period-karantinu-

shcho-potribno-znati-pered-tim-yak-

vidpravitisya-v-ekspediciyu-do-nayblizhchogo-

magazinu.html 

Робота з дітьми 

1. Запропонувати заняття з математики «В 

гості до ведмедика» 

https://www.youtube.com/watch?v=6a2yfXCLY

_w 

 

 

 

 

 

 

 

 

Соціальна мережа 

Viber 

 

 

 

4 

 

 

19.03.2020 

 

Підвищення фахової майстерності  

1.Підготовка батьківського лекторію «Стрес: 

походження та методи боротьби» 

Взаємодія з батьками 

1. Індивідуальні бесіди для батьків групи  в 

онлайн – режимі . 

Робота з дітьми 

1.Слухання казок «Казки з татом. Їжачок і 

Соловейко» 

https://www.youtube.com/watch?v=Db7KQA0B

2oc 

 

Інтернет-ресурси 

 

 

 

 

Соціальна мережа 

Viber 

 

 

 

5 

 

 

20.03.2020 

Підвищення фахової майстерності  

1. Роль сім’ї у формуванні культурно-

гігієнічних навичок (Консультація для 

батьків). 

Взаємодія з батьками 

1. Перевірка стану здоров'я дітей в 

телефонному режимі. 

2. Розвивальні ігри з картонних туб для 

дошкільнят 

https://www.youtube.com/watch?v=sCZ9mjGeci

Y 

 

Інтернет-ресурси 

 

 

 

 

Соціальна мережа 

Viber 

https://www.unian.ua/tourism/lifehacking/10944623-vilazka-na-vulicyu-v-period-karantinu-shcho-potribno-znati-pered-tim-yak-vidpravitisya-v-ekspediciyu-do-nayblizhchogo-magazinu.html
https://www.unian.ua/tourism/lifehacking/10944623-vilazka-na-vulicyu-v-period-karantinu-shcho-potribno-znati-pered-tim-yak-vidpravitisya-v-ekspediciyu-do-nayblizhchogo-magazinu.html
https://www.unian.ua/tourism/lifehacking/10944623-vilazka-na-vulicyu-v-period-karantinu-shcho-potribno-znati-pered-tim-yak-vidpravitisya-v-ekspediciyu-do-nayblizhchogo-magazinu.html
https://www.unian.ua/tourism/lifehacking/10944623-vilazka-na-vulicyu-v-period-karantinu-shcho-potribno-znati-pered-tim-yak-vidpravitisya-v-ekspediciyu-do-nayblizhchogo-magazinu.html
https://www.unian.ua/tourism/lifehacking/10944623-vilazka-na-vulicyu-v-period-karantinu-shcho-potribno-znati-pered-tim-yak-vidpravitisya-v-ekspediciyu-do-nayblizhchogo-magazinu.html
https://www.youtube.com/watch?v=6a2yfXCLY_w
https://www.youtube.com/watch?v=6a2yfXCLY_w
https://www.youtube.com/watch?v=Db7KQA0B2oc
https://www.youtube.com/watch?v=Db7KQA0B2oc
http://leleka.rv.ua/index.php?m=content&d=view&cid=1282
http://leleka.rv.ua/index.php?m=content&d=view&cid=1282
http://leleka.rv.ua/index.php?m=content&d=view&cid=1282
https://www.youtube.com/watch?v=sCZ9mjGeciY
https://www.youtube.com/watch?v=sCZ9mjGeciY


Робота з дітьми 

1. Рухлива гра «Пройдись, як…» 

https://www.youtube.com/watch?v=1YiOi_t7Fq4 

 

 

6 

 

 

21.03.2020 

Підвищення фахової майстерності  

1.Підготувати будівельно-конструктивну гру 

«Будинок, у якому я живу». 

Взаємодія з батьками 

1. Пам'ятки для батьків вихованців: 

«Профілактика коронавірусу» 

https://kyivcity.gov.ua/oholoshennia/koronavirus

_profilaktika_infikuvannya_i_poshirennya/ 

Робота з дітьми 

1.Вивчення вірша про весну за допомогою 

мнемотехніки 

https://www.youtube.com/watch?v=04gJX6LcW

Sc 

 

Інтернет-ресурси 

 

 

 

 

Соціальна мережа 

Viber 

 

 

7 

 

 

23.03.2020 

Підвищення фахової майстерності  

1.Підготувати свято сімейного спілкувння 

«Іграшки – море дитячих бажань». 

Взаємодія з батьками 

1.  Перевірка стану здоров'я дітей в 

телефонному режимі. 

2. Батьківська скарбничка «Прислухайтесь, як 

кашляє ваша дитина». 

http://apteka-ds.com.ua/ua/articles/kashel-

prychyny-vydy-diagnostyka-ta-likuvannya/ 

Робота з дітьми 

1. Корисні підказки. Імунітет 

https://www.youtube.com/watch?v=X_t2fGl-7qo 

 

 

Інтернет-ресурси 

 

 

 

 

Соціальна мережа 

Viber 

 

 

 

 

8 

 

 

24.03.2020 

Підвищення фахової майстерності  

1. Підготувати дидактичну гру «Склади ціле з 

частин» 

Взаємодія з батьками 

1. Поради дорослим «Як зняти емоційну 

напругу» 

https://www.segodnya.ua/ua/hot/psychologist/5-

sposobov-snyat-napryazhenie--616073.html 

Інтернет-ресурси 

 

 

 

 

Соціальна мережа 

Viber 

 

https://www.youtube.com/watch?v=1YiOi_t7Fq4
https://kyivcity.gov.ua/oholoshennia/koronavirus_profilaktika_infikuvannya_i_poshirennya/
https://kyivcity.gov.ua/oholoshennia/koronavirus_profilaktika_infikuvannya_i_poshirennya/
https://www.youtube.com/watch?v=04gJX6LcWSc
https://www.youtube.com/watch?v=04gJX6LcWSc
http://apteka-ds.com.ua/ua/articles/kashel-prychyny-vydy-diagnostyka-ta-likuvannya/
http://apteka-ds.com.ua/ua/articles/kashel-prychyny-vydy-diagnostyka-ta-likuvannya/
https://www.youtube.com/watch?v=X_t2fGl-7qo
https://www.segodnya.ua/ua/hot/psychologist/5-sposobov-snyat-napryazhenie--616073.html
https://www.segodnya.ua/ua/hot/psychologist/5-sposobov-snyat-napryazhenie--616073.html


Робота з дітьми 

1.Уроки обережності від тітоньки Сови 

https://www.youtube.com/watch?v=i_g4CajnSlc 

 

 

9 

 

 

25.03.2020 

Підвищення фахової майстерності  

1. Перегляд онлайн-вебінару на тему 

«Практичні поради щодо дистанційного 

навчання під час карантину». 

Взаємодія з батьками 

1. Консультація для батьків «Дисципліна 

дорослих на вулиці – запорука безпеки 

дитини» 

http://www.garmoniya.mk.ua/articles/konsultaciy

a-dlya-batkiv-ta-pedagogiv-dyscyplina-doroslyh-

na-dorozi-zaporuka-bezpeky-dytyny 

Робота з дітьми 

1.Весела фізкультхвилинка 

https://www.youtube.com/watch?v=qEO6sV2Rc

EA 

 

 

Інтернет ресурси 

 

 

 

Соціальна мережа 

Viber 

 

 

 

10 

 

 

26.03.2020 

Підвищення фахової майстерності  

 1.Добірка зразків дидактичного матеріалу для 

занять з розвитку мовлення та мовленнєвого 

спілкування 

Взаємодія з батьками 

1. «Хворобі – жодного шансу» (калейдоскоп 

порад народної медицини) 

https://rivne1.tv/news/75153-yak-pidvishchiti-

imunitet-narodnimi-metodami 

Робота з дітьми 

1.Руханка «Якщо ти щасливий» 

https://www.youtube.com/watch?v=lCyFLC7SK

bg 

 

 

 

Інтернет ресурс 

 

 

 

Соціальна мережа 

Viber 

 

 

 

 

11 

 

 

 

27.03.2020 

День театру 

Підвищення фахової майстерності  

1.Підготувати сенсорне свято з елементами 

малювання «Казка про кольори». 

Взаємодія з батьками 

1. Перевірка стану здоров'я дітей в 

Інтернет ресурс 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=i_g4CajnSlc
http://www.garmoniya.mk.ua/articles/konsultaciya-dlya-batkiv-ta-pedagogiv-dyscyplina-doroslyh-na-dorozi-zaporuka-bezpeky-dytyny
http://www.garmoniya.mk.ua/articles/konsultaciya-dlya-batkiv-ta-pedagogiv-dyscyplina-doroslyh-na-dorozi-zaporuka-bezpeky-dytyny
http://www.garmoniya.mk.ua/articles/konsultaciya-dlya-batkiv-ta-pedagogiv-dyscyplina-doroslyh-na-dorozi-zaporuka-bezpeky-dytyny
https://www.youtube.com/watch?v=qEO6sV2RcEA
https://www.youtube.com/watch?v=qEO6sV2RcEA
https://rivne1.tv/news/75153-yak-pidvishchiti-imunitet-narodnimi-metodami
https://rivne1.tv/news/75153-yak-pidvishchiti-imunitet-narodnimi-metodami
https://www.youtube.com/watch?v=lCyFLC7SKbg
https://www.youtube.com/watch?v=lCyFLC7SKbg


телефонному режимі. 

2. Консультація «Чому потрібно ходити з 

дітьми до театру» 

https://www.youtube.com/watch?v=x0m52ywfFa

0 

Робота з дітьми 

1.Перегляд вистави «Коза-Дереза» 

https://www.youtube.com/watch?v=F-EJFq1tfw4 

 

Соціальна мережа 

Viber 

 

 

 

12 

 

 

30.03.2020 

Підвищення фахової майстерності  

1. Виготовити дидактичну гру «Впізнай 

казку» 

2. Підготовка  матеріалів для проведення 

групових батьківських  зборів на кінець  

навчального року. 

Взаємодія з батьками 

1. «Розмовляйте з дитиною правильно» 

(мовленнєва пам’ятка – порадниця» 

https://gloss.ua/lifestyle/122127-yak-

spilkuvatisya-z-ditmi-poradi-suchasnim-batkam-

vid-psihologa 

Робота з дітьми 

1.Весела мультзарядка 

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

ok 

 

 

Інтернет ресурс 

 

 

 

 

Соціальна мережа 

Viber 

 

 

13 

 

31.03.2020 

Підвищення фахової майстерності  

1. Оформити День Здоров’я «Мандрівка в 

країну здоров’я».   

2. Підготувати бесіду по наставницькій роботі 

зі стажером Сокур А.С. «Активні форми 

роботи з батьками». 

Взаємодія з батьками 

1. Добірка ігрових завдань «Математика для 

дошкільнят». 

https://logiclike.com/math-logic/doshkolnik 

Робота з дітьми 

1.Математика в картинках 

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

y9A 

 

 

Інтернет ресурс 

 

 

 

 

Соціальна мережа 

Viber 

 

https://www.youtube.com/watch?v=x0m52ywfFa0
https://www.youtube.com/watch?v=x0m52ywfFa0
https://www.youtube.com/watch?v=F-EJFq1tfw4
https://gloss.ua/lifestyle/122127-yak-spilkuvatisya-z-ditmi-poradi-suchasnim-batkam-vid-psihologa
https://gloss.ua/lifestyle/122127-yak-spilkuvatisya-z-ditmi-poradi-suchasnim-batkam-vid-psihologa
https://gloss.ua/lifestyle/122127-yak-spilkuvatisya-z-ditmi-poradi-suchasnim-batkam-vid-psihologa
https://www.youtube.com/watch?v=xTIVznmnHok
https://www.youtube.com/watch?v=xTIVznmnHok
https://logiclike.com/math-logic/doshkolnik
https://www.youtube.com/watch?v=ZenVpFWYy9A
https://www.youtube.com/watch?v=ZenVpFWYy9A


 

 

14 

 

 

01.04.2020 

Підвищення фахової майстерності  

1. Підготувати розвагу «Сонячні загадки». 

Взаємодія з батьками 

1.Тест-самоперевірка «Які ми батьки».  

https://vseosvita.ua/library/test-aki-vi-batki-

154510.html 

Робота з дітьми 

1. Танець «Хоки-Поки» 

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

VQ 

Інтернет ресурс 

 

 

 

 

Соціальна мережа 

Viber 

 

 

 

 

 

 

15 

 

 

02.04.2020 

Підвищення фахової майстерності  

1. Підготувати екологічну гру «Птахи – наші 

помічники». 

Взаємодія з батьками 

2. Консультація для батьків «Засоби масової 

інформації і здоров’я дітей». 

https://d-l.com.ua/ua-issue-article-129 

Робота з дітьми 

1.Українська дитяча пісня «Мишка-

Хитрунка» з обігруванням сюжету 

https://www.youtube.com/watch?v=oEnjoana4E

w 

 

Інтернет ресурс 

 

 

 

 

Соціальна мережа 

Viber 

 

 

16 03.04.2020 Підвищення фахової майстерності  

1. Підготувати розвагу екологічного змісту 

«Чарівна крапелька». 

Взаємодія з батьками 

1. Вирощування лікарських рослин (бізнес-

ідея для батьків). 

https://t.me/s/ua_bizidea?before=60 

Робота з дітьми 

1. Малюємо разом. Веселі звірята 

https://www.youtube.com/watch?v=kTfsWlZ7Nr

E 

Інтернет ресурс 

 

 

 

 

Соціальна мережа 

Viber 

 

17 06.04.2020 Підвищення фахової майстерності  

1.Розробити дослід «Чи готове насіння 

зустрітись з землею». 

Взаємодія з батьками 
1. Правила, які допомагають формувати 

 

Інтернет ресурс 

 

 

 

https://vseosvita.ua/library/test-aki-vi-batki-154510.html
https://vseosvita.ua/library/test-aki-vi-batki-154510.html
https://www.youtube.com/watch?v=kZUTrLqDJVQ
https://www.youtube.com/watch?v=kZUTrLqDJVQ
https://d-l.com.ua/ua-issue-article-129
https://www.youtube.com/watch?v=oEnjoana4Ew
https://www.youtube.com/watch?v=oEnjoana4Ew
https://t.me/s/ua_bizidea?before=60
https://www.youtube.com/watch?v=kTfsWlZ7NrE
https://www.youtube.com/watch?v=kTfsWlZ7NrE


працьовитість у дітей (інформація для 

батьків). 

https://kemerovo-svadba.ru/uk/lechebnye-

sredstva/kak-vospitat-v-rebenke-trudolyubie-

vospitanie-trudolyubiya-u-reb-nka-kak.html 

Робота з дітьми 

1.Малюємо та вчимо кольори «Поліцейська 

машина» 

https://www.youtube.com/watch?v=YrnXsC7Izf

U 

 

Соціальна мережа 

Viber 

 

18 07.04.2020 «Всесвітній День здоров’я»  

Підвищення фахової майстерності  

1. Підготувати матеріал по самоосвіті 

«Фітбол-гімнастика». 

Взаємодія з батьками 
1. «Арт-терапія для малюків» (консультація). 

https://starylev.com.ua/club/article/art-terapiya-

dlya-ditey 

Робота з дітьми 

1. Ігровий самомасаж. 

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

M 

 

 

 

 

 

Соціальна мережа 

Viber 

 

19 08.04.2020 Підвищення фахової майстерності  

1.Підготувати заняття «Гостинці для їжачка». 

Взаємодія з батьками 
2. Консультація для батьків «Розвиваємо 

логіку вдома». 

https://study-smile.com/rozvitok-logichnogo-

mislennya-u-ditey-doshkilnogo-viku/ 

Робота з дітьми 

1.Як зробити прикрасу для кімнати своїми 

руками. 

https://www.youtube.com/watch?v=_j4LV-ZooaI 

Інтернет ресурс 

 

 

 

 

Соціальна мережа 

Viber 

 

20 09.04.2020 Підвищення фахової майстерності  

1.Виготовлення масок для ігор-театралізацій.  

Взаємодія з батьками 
1. Порадник для батьків «Як приготувати 

фреш з різних овочів і фруктів». 

https://ecoohotnadzor31.ru/uk/how-to-cook-

fresh-from-different-vegetables-and-fruits-

delicious-fresh-recipes-of-orange-and-carrot-

fresh-fresh-cocktails.html 

Робота з дітьми 

1.Виготовлення листівки 

https://www.youtube.com/watch?v=ti3Xq1LIzQk 

 

 

 

 

 

Соціальна мережа 

Viber 
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https://www.youtube.com/watch?v=ti3Xq1LIzQk


21 10.04.2020 До Дня космонавтики 

Підвищення фахової майстерності  

1. Підготувати папку дидактичних ігор 

«Космічна ігротека». 

Взаємодія з батьками 
1. Опитування про стан здоров’я дітей.  

2. Аромаведмедик: іграшка, покрита 

ароматним воском (майстер-клас) 

http://proaromatizator.ru/aromamishka-svoimi-

rukami/ 

Робота з дітьми 

1. Вивчаємо космос. Перегляд мультику 

«Всесвіт» 

https://www.youtube.com/watch?v=s8-7-

Xwg1JY 

 

Інтернет ресурс 

 

 

 

 

Соціальна мережа 

Viber 

 

22 13.04.2020 Підвищення фахової майстерності  

1. Підготувати добірку мовних ігор. 

Взаємодія з батьками 

1. Тренінг для батьків «5 мов любові» 

https://vseosvita.ua/library/trening-dla-batkiv-

pat-mov-lubovi-107738.html 

Робота з дітьми 

1.Казки з татом. Мед для мами 

https://www.youtube.com/watch?v=W0GH6L_M

dNM 

Інтернет ресурс 

 

 

 

 

Соціальна мережа 

Viber 

 

23 14.04.2020 Підвищення фахової майстерності  

1. Підготувати добірку народних ігор. 

Взаємодія з батьками 

1. Інформація «Сон і самопочуття». 

 https://p-p.com.ua/news/chomu-son-tse-zdorov-

ya-dytyny-i-yak-pravylno-spaty/ 

Робота з дітьми 

1.Корисні підказки. Вода 

https://www.youtube.com/watch?v=RmErh04nd

Gs 

Інтернет ресурс 

 

 

 

 

Соціальна мережа 

Viber 

 

24 15.04.2020 Підвищення фахової майстерності  

1. Підготувати заняття «Безпечна поведінка» 

Взаємодія з батьками 

1. Мамині пісні: 5 найкращих колискових 

українською мовою (тексти та відео) 

https://kolobok.ua/ya-mama/ot-0-do-1/817220-

mamini-pisni-5-najkrashchih-koliskovih-

ukrajinskoju-movoju-teksti-ta-video 

Робота з дітьми 

1.Розвиваючий мультик «Комахи» 

Інтернет ресурс 

 

 

 

 

Соціальна мережа 

Viber 
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https://kolobok.ua/ya-mama/ot-0-do-1/817220-mamini-pisni-5-najkrashchih-koliskovih-ukrajinskoju-movoju-teksti-ta-video


https://www.youtube.com/watch?v=0AKMED70

oaE 

25 16.04.2020 Підвищення фахової майстерності  

1. Розробити порадник для батьків «Дитяче 

свято для сучасних дітей». 

Взаємодія з батьками 

1.«Ігри нашого двору» (сімейні ігри на 

свіжому повітрі). 

https://zhyvyaktyvno.org/news/yak-provesti-

chas-na-svzhomu-povtr 

Робота з дітьми 

1.Уроки обережності – Побутові прилади 

https://www.youtube.com/watch?v=0jDDm_sc2P

s 

Інтернет ресурс 

 

 

 

 

Соціальна мережа 

Viber 

 

26 17.04.2020 День довкілля 

Підвищення фахової майстерності  

1. «Врятуємо світ сьогодні, щоб було чим 

милуватись завтра» (творчо-інформаційний 

проект). 

Взаємодія з батьками 

1.Як навчити дітей любити природу (пам’ятка 

для батьків). 

https://yagidkarum.ucoz.ua/publ/privchaemo_dite

j_ljubiti_prirodu/1-1-0-6 

Робота з дітьми 

1.Уроки обережності – Бродячі тварини 

https://www.youtube.com/watch?v=l6YwdUt4Zq

4 

Інтернет ресурс 

 

 

 

 

Соціальна мережа 

Viber 

 

27 20.04.2020 Великдень і малеча 

Підвищення фахової майстерності  

1. Підготувати папку «Великодні історії для 

дітей від українських авторів». 

Взаємодія з батьками 

1.«Писанкові перегони» (ігри з крашанками та 

писанками) 

https://korali.info/svyata/igri-z-krashankami.html 

2. Опитування про стан здоров’я дітей в 

телефонному режимі. 

Робота з дітьми 

1.Мишки на Великдень пасочку місили 

(Великодні дитячі пісні) 

https://www.youtube.com/watch?v=dKT7sEu3V

Ec 

Інтернет ресурс 

 

 

 

 

Соціальна мережа 

Viber 

 

28 21.04.2020 Підвищення фахової майстерності  

1. Підготувати добірку дослідів 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=0AKMED70oaE
https://www.youtube.com/watch?v=0AKMED70oaE
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https://www.youtube.com/watch?v=l6YwdUt4Zq4
https://www.youtube.com/watch?v=l6YwdUt4Zq4
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https://www.youtube.com/watch?v=dKT7sEu3VEc


валеологічного змісту. 

Взаємодія з батьками 

1. Інформація «Особливості впливу родини на 

дошкільника». 

https://childdevelop.com.ua/articles/psychology/7

91/ 

Робота з дітьми 

1.Мовна гра «Хто як говорить» 

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

U70 

Інтернет ресурс 

 

 

 

 

Соціальна мережа 

Viber 

 

29 22.04.2020 День Матері-Землі 

Підвищення фахової майстерності  

1.Галявинка загадок і відгадок (інтерактивна 

робота з загадками). 

Взаємодія з батьками 

1. Ігри з природнім матеріалом. 

http://www.secret-press.com/roz261.html 

Робота з дітьми 

1.Пластилінова картинка 

https://www.youtube.com/watch?v=0h9PY8IfVD

A 

Інтернет ресурс 

 

 

 

 

Соціальна мережа 

Viber 

 

30 23.04.2020 Підвищення фахової майстерності  

1. Виготовити дидактичну гру «Виправ 

казку». 

Взаємодія з батьками 

1. «Казки живуть всюди» (домашній театр). 

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

DeRU 

Робота з дітьми 

1.Весняне деревце.Аплікація. 

https://www.youtube.com/watch?v=dsf89rTOpB

c 

Інтернет ресурс 

 

 

 

 

Соціальна мережа 

Viber 

 

31 24.04.2020 Підвищення фахової майстерності  

1.«Весела історія про чай» (вистава-шоу з 

елементами предметного театру). 

Взаємодія з батьками 

1. Тест «Таланти вашої дитини». 

https://dc.lviv.ua/zhuttya_v_podruzhzhi/dti/2783-

test-talanti-ditini-yak-yih-viyaviti-metodika-a-de-

hana-g-kafa.html 

Робота з дітьми 

1. Рухлива гра. Міні-естафета. 

https://www.youtube.com/watch?v=175UQjVhN

PU 

 

Інтернет ресурс 

 

 

 

 

Соціальна мережа 

Viber 
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32 

 

27.04.2020 

Підвищення фахової майстерності  

1.Виготовити дидактичну гру «Назви 

правильно». 

Взаємодія з батьками 

1.«Приготування та застосування трав’яних 

чаїв» (мамина кухня). 

https://kamendvir.com.ua/articles/362697 

Робота з дітьми 

1. «Спритні долоньки» (гра на увагу та 

стимуляцію моторики) 

https://www.youtube.com/watch?v=lhn_AUk2sO

o 

Інтернет ресурс 

 

 

 

 

Соціальна мережа 

Viber 

 

33 28.04.2020 Підвищення фахової майстерності  

1.Підготувати інформацію «Вплив забавлянок 

на загальний розвиток дитини». 

Взаємодія з батьками 

1.Які кімнатні рослини добре тримати вдома 

(поради експерта) https://1plus1.ua/snidanok-

vyhidnij/novyny/top-6-kimnatnih-roslin-aki-

ocisuut-povitra 

Робота з дітьми 

1. Корисні підказки. Якщо ти скоїв поганий 

вчинок 

https://www.youtube.com/watch?v=213jhdgAF1

s 

Інтернет ресурс 

 

 

 

 

Соціальна мережа 

Viber 

 

34 29.04.2020 Підвищення фахової майстерності  

1.Підготувати папку «Пальчикові ігри». 

Взаємодія з батьками 

1.Різноманітне харчування (школа доктора 

Комаровського). 

https://www.youtube.com/watch?v=RI8Y_I3Ct7

w 

Робота з дітьми 

1. Спало десять на диванi (розвиваючий 

мультик) 

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

M 

 

Інтернет ресурс 

 

 

 

 

Соціальна мережа 

Viber 

 

35 30.04.2020 Підвищення фахової майстерності  

1.Виготовити дидактичну гру «Рослинки-

здоровинки». 

Взаємодія з батьками 

1. Розвиваюча книжка-іграшка з фетру своїми 

руками 

https://klyovamama.com/uk/rozvivayucha-

Інтернет ресурс 

 

 

 

 

Соціальна мережа 

Viber 
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knizhka-z-fetru/ 

Робота з дітьми 

1. Слоники на павутиннi. Лічилка 

https://www.youtube.com/watch?v=1k6l2G6ihgo 
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