
Індивідуальний план роботи під час карантину (12.05.2020 - 29.05.2020) 

вихователя групи №2 Гнатюк Л.А. 

 

 

 

 

12.05.2020 

1. Робота з методичною літературою: 

журнали «Джміль». 

2. Робота для батьків: правила безпеки в 

куточок для батьків «Сонячні ванни для 

загартування дитини». 

3. Робота з дітьми: «Домашні тварини», 

малювання за власним бажанням. 

 

 

https://www.slideshare.net/ani

simovruslan/ss-77121893 

 

https://www.youtube.com/wat

ch?v=2bcPHEB6w8I 

 

 

 

 

 

 

13.05.2020 

1. Робота по самоосвіті: творчі ігри, як 

фактор розумового виховання дітей 

дошкільного віку. 

2. Робота з батьками: «Правила дитячої 

безпеки влітку на воді». 

 

 

 

3. Робота з дітьми: мультик тітоньки Сови 

«Економіка». 

Методична робота по 

самоосвіті. 

 

https://lviv.dityvmisti.ua/blog/

5012-bezpeka-na-vodi-

pravyla-povodzhennia-dlia-

ditei/ 

 

https://www.youtube.com/wat

ch?v=92wDbJJjwpY 

 

 

 

 

 

 

 

14.05.2020 

1. Прослухала вебінар «Ігрові методики 

для розвитку мовлення» Харітонова В.О. 

 

2. Робота з батьками: «Надання першої 

долікарської допомоги при укусах комах 

та тварин». 

 

 

 

 

3. Робота з дітьми: мультик «Обережно 

тварини». 

https://www.youtube.com/wat

ch?v=AWVOuTChTQY 

 

http://dnz354.edu.kh.ua/navch

aljno-

vihovnij_proces/storinka_likar

ya/nadannya_pershoi_dolikars

jkoi_dopomogi_pri_ukusah_k

omah_ta_tvarin/ 

 

https://www.youtube.com/wat

ch?v=l6YwdUt4Zq4 

 

 

 

 

 

15.05.2020 

1. Прослухала вебінар «Рецепт щастя! 

Щасливий педагог-щасливі діти.»  

Малько Т.В. 

2. Робота з батьками: «Чому дитину треба 

вчити гратися?» 

 

 

3. Робота з дітьми: аплікація «Домашній 

котик». 

 

 

https://www.youtube.com/wat

ch?v=kizc7n2I5xM&t=31s 

 

http://leleka.rv.ua/chomu-

dytynu-treba-vchyty-

gratysya.html 

 

https://www.youtube.com/wat

ch?v=Y9-sbn3M9DY 
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18.05.2020 

1. Робота з індивідуальним планом. 

Розробила дидактичні ігри «Що, кому 

потрібно для роботи» (дитсадок). 

2. Робота з батьками: «Оздоровлення та 

загартування дітей влітку». 

 

 

 

3. Робота з дітьми: «Абетка». Пісенька про 

абетку українською. 

 

Цікаві досліди з водою. 

 

 

 

http://dnz51.rosvita.rv.ua/in

dex.php/metod/fizinstruktor

/46-ozdorovlennya-ta-

zahartuvannya-ditey-vlitku 

 

https://www.youtube.com/

watch?v=ZnnCAaP9-eA 

 

https://www.youtube.com/

watch?v=FABxRzeZiZY&t

=29s 

 

 

 

 

 

 

 

19.05.2020 

1.Робота по самоосвіті: прослухала вебінар 

«Ігрові педагогічні прийоми: як пробудити в 

учнів інтерес до навчання» Харитонова В. 

2.Робота з батьками: поради для батьків 

«Профілактика дитячого травматизму 

вдома». 

 

3. Робота з дітьми: малювання «Природи 

навесні» (за власним задумом) . 

 

 Ролик за темою тижня. «Знай, люби, оберігай 

рідний край», 

https://www.youtube.com/

watch?v=0X0dmyNJKBM 

 

https://pedpresa.ua/104439-

profilaktyka-dytyachoho-

travmatyzmu-porady-

batkam.html 

 

https://www.youtube.com/

watch?v=qcA3MTrlQL0 

 

https://www.youtube.com/

watch?v=Qs1YwRF0rrQ 

 

 

 

 

 

 

20.05.2020 

1. Робота по самоосвіті з методичною 

літературою. 

2. Робота з батьками: поради батькам «Як 

привчити дитину до самостійності? 12 

порад.». 

3. Робота з дітьми: математика, орієнтування 

у просторі. 

 

Два цікавих експерименти для дітей. 

 

 

https://www.youtube.com/

watch?v=gQd_8Wcavd0 

 

https://www.youtube.com/

watch?v=s0HvewCw37I 

 

https://www.youtube.com/

watch?v=qqucBDSaDQo 

 

 

 

 

21.05.2020 

 

 

1. Прослухала вебінар: «Роль казки у 

розвитку та вихованні дитини дошкільного 

вікую. ТРВЗ - інструменти». 

2. Робота з батьками: консультація для 

батьків «Всесвітній день вишиванки». 

 

https://www.youtube.com/

watch?v=zHJ7uWBmzeg 

 

https://vseosvita.ua/library/

konsultacia-dla-batkiv-
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21.05.2020 

 

 

 

3. Робота з дітьми: ролик «Це наше і це твоє». 

 

 

 

 

Заняття «Дітям про вишиванку». 

vsesvitnij-den-visivanki-

278753.html 

 

https://www.youtube.com/

watch?v=-

CI75DOT9M8&feature=yo

utu.be 

 

https://www.youtube.com/

watch?v=s8sGJzWH6fw&f

eature=youtu.be 

 

 

 

 

 

 

 

 

22.05.2020 

1. Прослухала вебінар: «Як розвивати 

мислення та мовлення у дошкільнят» 

Здравчева Т.М. 

2. Робота з батьками: поради «Батькам про 

режим дня». 

 

 

 

3. Робота з дітьми: «Вчимося ліпити 

пластилінову картину. Квіти.». 

 

«Пригоди лісових друзів-Охорона природи.» 

 

 

https://www.youtube.com/

watch?v=U9G7tIvpoKc 

 

https://rastishka.ua/ru/porad

i-batkam/korisni-

statti/rezhim-dnya-

doshkilnika-1 

 

https://www.youtube.com/

watch?v=0h9PY8IfVDA 

 

https://www.youtube.com/

watch?v=JZL8EqG7YoI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25.05.2020 

1. Робота з методичною літературою: 

журнали «Дошкільне виховання». 

2. Робота з батьками: консультація для 

батьків «Виховання у дітей любові до 

Батьківщини». 

 

 

3. Робота з дітьми: «Вивчаємо голосні». 

 

 

Малюємо сіллю (за задумом дітей). 

 

 

https://vseosvita.ua/library/

konsultacia-dla-batkiv-

vihovanna-u-ditej-lubovi-

do-batkivsini-274889.html 

 

https://www.youtube.com/

watch?v=xqBgUur8JnI 

 

http://detkam.in.ua/malyuva

nnya-sillyu-mankoyu-

piskom-v-dityachomu-

sadu.html 

 

 

 

 

 

 

1. Прослухала вебінар «Як обрати стиль 

спілкування з дитиною в умовах сьогодення. 

Прийоми ефективної взаємодії.» Здравченко 

Т.М. 

https://www.youtube.com/

watch?v=h4u2eXvlfKg&t=

7s 
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26.05.2020 

2. Робота з батьками: поради батькам 

«Артикуляційна гімнастика з дітьми». 

 

 

3. Робота з дітьми: малювання «Бузок» 

 

 

http://19792606lklogoped.b

logspot.com/2015/11/blog-

post_29.html 

 

https://www.youtube.com/

watch?v=WgI4XZOt3Ds 

 

 

 

 

 

 

27.05.2020 

1. Прослухала вебінар «Особливості 

організації фізичного розвитку 

дошкільників.» Черниш О.С. 

2. Робота з батьками: консультація для 

батьків «Роль бабусі у вихованні дитини». 

 

 

 

3. Робота з дітьми: «Математичні ігри з 

конструктором». 

https://www.youtube.com/

watch?v=QhIjHOSq16U 

 

https://vseosvita.ua/library/

konsultacia-rol-babusi-u-

vihovanni-ditini-

275649.html 

 

https://www.youtube.com/

watch?v=EjiX59Wrou8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28.05.2020 

1. Матеріали про те, як говорити про 

коронавірус із маленькими дітьми. (вебінар 

для вихователів). 

 

 

 

2. Робота з батьками: консультація «Як 

правильно сортувати сміття!» 

 

 

 

3. Робота з дітьми: «Час доби» пізнавальний 

мультик. 

 

 «Абетка грошей – що таке гроші». 

https://osvitoria.media/news

/materialy-dlya-

vyhovateliv-na-period-

karantynu-video-broshury-

plakaty-vebinar/ 

   

https://www.ukrinform.ua/r

ubric-other_news/2058726-

ak-pravilno-sortuvati-

smitta-infografika.html 

 

https://www.youtube.com/

watch?v=J6Q-OW4Lbag 

 

https://www.youtube.com/

watch?v=6c4nQUJb-6g 

 

 

 

 

 

 

 

29.05.2020 

1. «Як підвищити самооцінку дитини: 

ефективні ігрові прийоми.» Прослухала 

вебінар. Проводила Харитонова В.О. 

2. Робота з батьками: консультація для 

батьків «Як привчити дітей берегти природу 

рідного краю». 

 

 

 

https://www.youtube.com/

watch?v=OzIjZSr8-KI 

 

https://vseosvita.ua/library/

konsultacia-dla-batkiv-

navcit-ditinu-lubiti-i-

beregti-prirodu-

257735.html 
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https://vseosvita.ua/library/konsultacia-dla-batkiv-navcit-ditinu-lubiti-i-beregti-prirodu-257735.html
https://vseosvita.ua/library/konsultacia-dla-batkiv-navcit-ditinu-lubiti-i-beregti-prirodu-257735.html
https://vseosvita.ua/library/konsultacia-dla-batkiv-navcit-ditinu-lubiti-i-beregti-prirodu-257735.html


3. Робота з дітьми: аплікація «Рибки в 

акваріумі». 

 

https://www.youtube.com/

watch?v=ZTX4eSRjfHA 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ZTX4eSRjfHA
https://www.youtube.com/watch?v=ZTX4eSRjfHA

