
Індивідуальний план дистанційної роботи 

вихователя молодшої групи №3 Грабарівської Ю.Б. 

на час карантину 06.04.2020 – 24.04.2020 

 

І тиждень 06.04-10.04 «Наші пернаті друзі» 

День 06.04. – понеділок 

№ Завдання Інформаційне забезпечення, 

ресурси 

1. Взаємодія з батьками: 

Повторно розмістити пам’ятку для 

батьків у Viber-чаті «Коронавірус: 

симптоми, профілактика».  Наголосити 

на важливості перебування вдома. 

 

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

ronavirus_profilaktika_infikuvannya_i

_poshirennya/ 

2. Співпраця з дітьми: 

Опублікувати у Viber-чаті  посилання 

на відеоролик для дітей «Шпак та 

дятел» 

 

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

b4lqBc89g 

 

3. Підвищення фахової майстерності: 

Виготовлення дидактичної гри 

«Гусениця» 

 

 

День 07.04. – вівторок 

№ Завдання Інформаційне забезпечення, 

ресурси 

1. Взаємодія з батьками: 

Надіслати інформацію для батьків у 

Viber-чат «Діти на карантині: як 

правильно пережити вимушені 

канікули вдома». 

 

https://www.the-

village.com.ua/village/children/childre

n/295481-pravila-dlya-batkiv-na-chas-

karantinu 

2. Співпраця з дітьми: 

Вивчити з дітьми вірш Г.Бойка «А ми 

шпаківню будували» 

Надіслати у Viber-чат батьків відео для 

дітей «Шпаківня. Аплікація». 

 

http://deti.e-papa.com.ua/virshi-dlya-

ditei/8968.html 

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

j3s95NOg0 

3. Підвищення фахової майстерності: 

Опрацювання цікавинок останніх 

номерів навчально-методичної преси 

та інтернет-видань. 

 

 

 

 

https://kyivcity.gov.ua/oholoshennia/koronavirus_profilaktika_infikuvannya_i_poshirennya/
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=iQb4lqBc89g
https://www.youtube.com/watch?v=iQb4lqBc89g
https://www.the-village.com.ua/village/children/children/295481-pravila-dlya-batkiv-na-chas-karantinu
https://www.the-village.com.ua/village/children/children/295481-pravila-dlya-batkiv-na-chas-karantinu
https://www.the-village.com.ua/village/children/children/295481-pravila-dlya-batkiv-na-chas-karantinu
https://www.the-village.com.ua/village/children/children/295481-pravila-dlya-batkiv-na-chas-karantinu
http://deti.e-papa.com.ua/virshi-dlya-ditei/8968.html
http://deti.e-papa.com.ua/virshi-dlya-ditei/8968.html
https://www.youtube.com/watch?v=M-j3s95NOg0
https://www.youtube.com/watch?v=M-j3s95NOg0


День 08.04. – середа 

№ Завдання Інформаційне забезпечення, 

ресурси 

1. Взаємодія з батьками: 

Розміщення актуальної інформації для 

батьків у Viber-чаті «Як вберегти дітей 

від коронавірусу». 

 

https://khm.depo.ua/ukr/khm/poradi-

batkam-yak-vberegti-ditey-vid-

koronavirusu-202003131130103 

2. Співпраця з дітьми: 

   Надіслати у батьківський Viber-чат  

Пальчикову гру для дітей  

«Голубочки» (дітям повторити на ліву 

і праву руку) 

   Запропонувати батькам взяти участь 

у  спільній творчій кулінарній роботі з 

дітьми «Страва у вигляді птаха»  

Приготувати чи викласти страву у 

вигляді птаха. Долучити до роботи 

дітей. 

Фото страв надсилати у вайбер-чат. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=oi3

pfLoajJw 

 

 

3. Підвищення фахової майстерності:  

  Створення перспективного плану з 

театралізованої діяльності на наступну 

вікову групу. 

 

 

День 09.04. – четвер  

№ Завдання Інформаційне забезпечення, 

ресурси 

1. Взаємодія з батьками: 

Розміщення пам′ятки для батьків у 

Viber-чаті «Як найкращим чином мити 

руки?» 

 

https://www.unicef.org/ukraine/corona

virus 

2. Співпраця з дітьми: 

   Творча робота дітей під наглядом 

батьків «Пташка» (аплікація чи 

малювання на вибір) 

   Надіслати у батьківський Viber-чат 

відео «Як швидко вивчити вірш на 

пам'ять? Асоціативний метод 

вивчення». 

 

 

 

 

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

yR_xBBjWXg 

3. Підвищення фахової майстерності: 

Виготовлення дидактичної гри 

«Гусениця» 

 

 

 

 

https://khm.depo.ua/ukr/khm/poradi-batkam-yak-vberegti-ditey-vid-koronavirusu-202003131130103
https://khm.depo.ua/ukr/khm/poradi-batkam-yak-vberegti-ditey-vid-koronavirusu-202003131130103
https://khm.depo.ua/ukr/khm/poradi-batkam-yak-vberegti-ditey-vid-koronavirusu-202003131130103
https://www.youtube.com/watch?v=oi3pfLoajJw
https://www.youtube.com/watch?v=oi3pfLoajJw
https://www.unicef.org/ukraine/coronavirus
https://www.unicef.org/ukraine/coronavirus
https://www.youtube.com/watch?v=WyR_xBBjWXg
https://www.youtube.com/watch?v=WyR_xBBjWXg


  День 10.04. -  п′ятниця 

№ Завдання Інформаційне забезпечення, 

ресурси 

1. Взаємодія з батьками:  

Розміщення актуальної інформації для 

батьків у Viber-чаті щодо профілактики 

коронавірусу. Наголосити, що 

найкращий засіб профілактики – 

ізоляція. Слідкувати за інформаційною 

чистотою дописів Viber-чату. 

 

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

oronavirus_profilaktika_infikuvannya

_i_poshirennya/ 

2. Співпраця з дітьми: 

   Надіслати у батьківський Viber-чат 

інтерактивну гру для дітей «Впізнай по 

звуку. Дикі птахи» 

 

https://anelok.in.ua/product/interaktyv

na-hra-vpiznaj-po-zvuku-dyki-ptahy 

 

3. Підвищення фахової майстерності: 

  Самоосвіта. Прослуховування вебінару 

«Методичні розробки для навчання та 

розвитку дітей дошкільного віку». 

 

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

1zGDk167qY    

 

ІІ тиждень 13.04-17.04 «Готуємось до Великодня» 

День 13.04. – понеділок 

№ Завдання Інформаційне забезпечення, 

ресурси 

1. Взаємодія з батьками:  

   Консультація для батьків «50 

обов'язкових завдань для дошкільника 

на карантин» 

 

http://osvita.ua/school/63379/ 

 

2. Співпраця з дітьми: 

   Розмістити у Viber-чаті батьків 

майстер-клас «Виготовлення писанки з 

допомогою кольорової манки». 

   Надіслати у батьківський вайбер-чат 

загадки про Великдень для дітей  

 

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

eVKm9m7Cc 

 

https://anelok.in.ua/product/avtorski-

zahadky-pashy-yaskravi-dydaktychni-

kartky-vidpovidi 

 

3. Підвищення фахової майстерності: 

   Опрацювання цікавинок останніх 

номерів навчально-методичної преси та 

інтернет-видань. 

 

 

 

 

https://kyivcity.gov.ua/oholoshennia/koronavirus_profilaktika_infikuvannya_i_poshirennya/
https://kyivcity.gov.ua/oholoshennia/koronavirus_profilaktika_infikuvannya_i_poshirennya/
https://kyivcity.gov.ua/oholoshennia/koronavirus_profilaktika_infikuvannya_i_poshirennya/
https://anelok.in.ua/product/interaktyvna-hra-vpiznaj-po-zvuku-dyki-ptahy
https://anelok.in.ua/product/interaktyvna-hra-vpiznaj-po-zvuku-dyki-ptahy
https://www.youtube.com/watch?v=c1zGDk167qY
https://www.youtube.com/watch?v=c1zGDk167qY
http://osvita.ua/school/63379/
https://www.youtube.com/watch?v=tleVKm9m7Cc
https://www.youtube.com/watch?v=tleVKm9m7Cc
https://anelok.in.ua/product/avtorski-zahadky-pashy-yaskravi-dydaktychni-kartky-vidpovidi
https://anelok.in.ua/product/avtorski-zahadky-pashy-yaskravi-dydaktychni-kartky-vidpovidi
https://anelok.in.ua/product/avtorski-zahadky-pashy-yaskravi-dydaktychni-kartky-vidpovidi


День 14.04. – вівторок 

№ Завдання Інформаційне забезпечення, 

ресурси 

1. Взаємодія з батьками:  

Розмістити пам’ятку для батьків у 

Viber-чаті «Як організувати дозвілля 

дитини під час карантину». 

 

 

https://www.facebook.com/groups/ch

omuchki/permalink/68097787598115

2/ 

 

2. Співпраця з дітьми: 

Надіслати у батьківський у Viber-чат 

пісенний мультфільм «Великдень». 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=4

oB-W1rl4i0 

 

3. Підвищення фахової майстерності:  
  Виготовлення дидактичної гри 

«Великодній кошик» 

 

 

 

День 15.04 – середа 

№ Завдання Інформаційне забезпечення, 

ресурси 

1. Взаємодія з батьками: 

Розміщення актуальної інформації для 

батьків у Viber-чаті щодо профілактики 

коронавірусу. Наголосити на 

необхідності частого миття рук (не 

менше 30секунд). 

 

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

oronavirus_profilaktika_infikuvannya

_i_poshirennya/ 

 

2. Співпраця з дітьми: 

 Організувати фотоконкурс «Моя 

пасочка» 

Знайти та надіслати розмальовки для 

дітей до теми «Великдень» для 

роздруківки та роботи олівцями. 

  Надіслати у батьківський  Viber-чат 

пасхальний мультик для дітей «Як 

розказати дитині про Великдень». 

 

 

 

 

https://dityinfo.com/dozvillya/rozmal

ovki-na-pasku-dlya-ditei.html 

 

https://inlviv.in.ua/zhittya/video/velyk

odni-multfilmy-dlya-ditej-

ukrayinskoyu-movoyu-yak-rozkazaty-

dytyni-pro-velykden 

3. Підвищення фахової майстерності:  

   Самоосвіта. Перегляд вебінару 

«Немовленнєва дитина в інклюзивному 

просторі» 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=4

mpBLhv5C4w 

https://www.facebook.com/groups/chomuchki/permalink/680977875981152/
https://www.facebook.com/groups/chomuchki/permalink/680977875981152/
https://www.facebook.com/groups/chomuchki/permalink/680977875981152/
https://www.youtube.com/watch?v=4oB-W1rl4i0
https://www.youtube.com/watch?v=4oB-W1rl4i0
https://kyivcity.gov.ua/oholoshennia/koronavirus_profilaktika_infikuvannya_i_poshirennya/
https://kyivcity.gov.ua/oholoshennia/koronavirus_profilaktika_infikuvannya_i_poshirennya/
https://kyivcity.gov.ua/oholoshennia/koronavirus_profilaktika_infikuvannya_i_poshirennya/
https://dityinfo.com/dozvillya/rozmalovki-na-pasku-dlya-ditei.html
https://dityinfo.com/dozvillya/rozmalovki-na-pasku-dlya-ditei.html
https://inlviv.in.ua/zhittya/video/velykodni-multfilmy-dlya-ditej-ukrayinskoyu-movoyu-yak-rozkazaty-dytyni-pro-velykden
https://inlviv.in.ua/zhittya/video/velykodni-multfilmy-dlya-ditej-ukrayinskoyu-movoyu-yak-rozkazaty-dytyni-pro-velykden
https://inlviv.in.ua/zhittya/video/velykodni-multfilmy-dlya-ditej-ukrayinskoyu-movoyu-yak-rozkazaty-dytyni-pro-velykden
https://inlviv.in.ua/zhittya/video/velykodni-multfilmy-dlya-ditej-ukrayinskoyu-movoyu-yak-rozkazaty-dytyni-pro-velykden
https://www.youtube.com/watch?v=4mpBLhv5C4w
https://www.youtube.com/watch?v=4mpBLhv5C4w


День  16.04. – четвер 

№ Завдання Інформаційне забезпечення, 

ресурси 

1. Взаємодія з батьками:  

Поради батькам «Як розважити дітей 

під час вимушеного карантину?»  

 

https://www.facebook.com/groups/ch

omuchki/permalink/68088563932370

9/ 

2. Співпраця з дітьми: 

  Опублікувати у Viber-чаті  посилання 

на пізнавальний мультфільм для дітей 

«Мишки на Великдень пасочку місили» 

Надіслати батькам посилання у Viber-

чат на створення писанки у техніці 

Мозаїки. Майстер-клас «Великоднє 

яйце» 

 

 

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

U9qfomwHOs 

 

 

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

m-fxFAFPUY 

3. Підвищення фахової майстерності: 

   Розробити перспективне планування з 

конструювання на наступну вікову 

групу. 

 

 

 

 

 

День 17.04. – п′ятниця 

№ Завдання Інформаційне забезпечення, 

ресурси 

1. Взаємодія з батьками: 

Опублікувати у батьківському Viber-

чаті статтю «Важливі аспекти 

виховання» (актуально в умовах 

карантину) 

 

 

https://childdevelop.com.ua/articles/u

pbring/488/ 

2. Співпраця з дітьми: 

Опублікувати у Viber-чаті  посилання на 

відеоролик майстер-класу виготовлення 

пасхальної поробки (на вибір) 

 

 

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

FD3UO-gocE&t=355s 

3. Підвищення фахової майстерності:  

Виготовлення дидактичної гри 

«Великодній кошик» 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/groups/chomuchki/permalink/680885639323709/
https://www.facebook.com/groups/chomuchki/permalink/680885639323709/
https://www.facebook.com/groups/chomuchki/permalink/680885639323709/
https://www.youtube.com/watch?v=DU9qfomwHOs
https://www.youtube.com/watch?v=DU9qfomwHOs
https://www.youtube.com/watch?v=nm-fxFAFPUY
https://www.youtube.com/watch?v=nm-fxFAFPUY
https://childdevelop.com.ua/articles/upbring/488/
https://childdevelop.com.ua/articles/upbring/488/
https://www.youtube.com/watch?v=EFD3UO-gocE&t=355s
https://www.youtube.com/watch?v=EFD3UO-gocE&t=355s


ІІІ тиждень 20.04-24.04 «Наша планета Земля» 

День 20.04.2020р. Вихідний-Великдень 

День 21.04. – вівторок 

№ Завдання Інформаційне забезпечення, 

ресурси 

1. Взаємодія з батьками:  

   Розмістити пам’ятку для батьків у 

Viber-чаті «5 речей про коронавірус, які 

потрібно знати батькам». 

https://mon.gov.ua/ua/news/5-rechej-

pro-koronavirus-yaki-potribno-znati-

batkam-mon-ta-moz-dayut-

rozyasnennya 

2. Співпраця з дітьми: 

  Надіслати у батьківський у Viber-чат 

пізнавальний мультфільм «Лунтик. 

День космонавтики»  

   Надіслати у батьківський у Viber-чат 

відео для дітей про збереження нашої 

планети. 

 

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

XVP3Dr0C3E&t=201s 

 

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

g4uiLJvFc 

3. Підвищення фахової майстерності:  

  Виготовлення дидактичної гри «Моя 

планета». 

 

День 22.04 – середа 

№ Завдання Інформаційне забезпечення, 

ресурси 

1. Взаємодія з батьками: 

Розміщення відео для дітей у 

батьківському Viber-чаті «Планети 

Сонячної системи. Цікаві факти про 

планети. Дітям про планети» 

 

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

Tub7NYgY2Y 

2. Співпраця з дітьми: 

  Надіслати у батьківський у Viber-чат 

майстер-клас створення ракети з паперу. 

  Запропонувати батькам разом з дітьми 

взяти участь у виставці малюнків 

«Мандрівка  космосом» 

 

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

EUbh2Tsq8R8 

3. Підвищення фахової майстерності:  

   Самоосвіта. Перегляд вебінару 

«Розвиток творчих здібностей 

дошкільників засобами ТРВЗ (робочі 

кейси) 

 

 

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

gMMUxcOBlgE 

 

https://mon.gov.ua/ua/news/5-rechej-pro-koronavirus-yaki-potribno-znati-batkam-mon-ta-moz-dayut-rozyasnennya
https://mon.gov.ua/ua/news/5-rechej-pro-koronavirus-yaki-potribno-znati-batkam-mon-ta-moz-dayut-rozyasnennya
https://mon.gov.ua/ua/news/5-rechej-pro-koronavirus-yaki-potribno-znati-batkam-mon-ta-moz-dayut-rozyasnennya
https://mon.gov.ua/ua/news/5-rechej-pro-koronavirus-yaki-potribno-znati-batkam-mon-ta-moz-dayut-rozyasnennya
https://www.youtube.com/watch?v=iXVP3Dr0C3E&t=201s
https://www.youtube.com/watch?v=iXVP3Dr0C3E&t=201s
https://www.youtube.com/watch?v=olg4uiLJvFc
https://www.youtube.com/watch?v=olg4uiLJvFc
https://www.youtube.com/watch?v=ITub7NYgY2Y
https://www.youtube.com/watch?v=ITub7NYgY2Y
https://www.youtube.com/watch?v=EUbh2Tsq8R8
https://www.youtube.com/watch?v=EUbh2Tsq8R8
https://www.youtube.com/watch?v=gMMUxcOBlgE
https://www.youtube.com/watch?v=gMMUxcOBlgE


День  23.04 – четвер 

№ Завдання Інформаційне забезпечення, 

ресурси 

1. Взаємодія з батьками:  

Розміщення консультації для батьків у 

Viber-чаті «Які книги та як читати дітям 

дошкільного віку». 

 

http://dnz52.edu.vn.ua/index.php/dly

a-batkiv/dlya-mam-i-tat-pro-zhittya-

malyat/102-yaki-knigi-slid-chitati-

dityam 

2. Співпраця з дітьми: 

  Розміщення у батьківській вайбер-групі 

посилання на відео Землі з Космосу для  

дітей 

  Запропонувати батькам надіслати фото 

дітей із їхніми улюбленими книгами. 

 

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

XCA2IgMZ_RU 

 

3. Підвищення фахової майстерності: 

Ознайомитись із новинками Видавництв 

методичних посібників для вихователів 

 

 

 

 

День 24.04. – п′ятниця 

№ Завдання Інформаційне забезпечення, 

ресурси 

1. Взаємодія з батьками: 

Розміщення актуальної інформації для 

батьків у Viber-чаті  щодо подальшої 

роботи закладу дошкільної освіти. 

 

 

 

2. Співпраця з дітьми: 

   Розміщення у батьківській вайбер-групі 

посилання на відео Землі вночі для  

дітей. 

  Надіслати у батьківський у Viber-чат 

розвиваючий мультфільм «Подорож 

Україною» (вивчаємо місцевість) 

 

 

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

FG0fTKAqZ5g 

 

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

1Cy-9Bh72mw 

3. Підвищення фахової майстерності:  

  Виготовлення дидактичної гри «Моя 

планета». 
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