
Індивідуальний план дистанційної роботи 

вихователя молодшої групи №3 Грабарівської Ю.Б. 

на час карантину 16.03.2020 – 03.04.2020 

 

І тиждень – 16.03 – 20.03 «Здоровий спосіб життя!» 

День 16.03. – понеділок 

№ Завдання Інформаційне забезпечення, ресурси 

1. Взаємодія з батьками: 

Організаційна робота з батьками. 

Створення групи батьків у Viber-чаті. 

 

 

 

2. Співпраця з дітьми: 

«Корисні підказки. Стоп, застуда!». 

Пізнавальний мультфільм. 

 

 

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

mReYh0NI 

3. Підвищення фахової майстерності: 

Написання індивідуального плану 

роботи  вихователя на час карантину. 

 

 

 

 

День 17.03. – вівторок 

№ Завдання Інформаційне забезпечення, ресурси 

1. Взаємодія з батьками: 

Розмістити пам’ятку для батьків у 

Viber-чаті «Коронавірус: симптоми, 

профілактика».  Наголосити на 

важливості перебування вдома 

 

 

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

onavirus_profilaktika_infikuvannya_i_p

oshirennya/ 

2. Співпраця з дітьми: 

Відеоролик «Зарядка для малят». 

 

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

DbOAtOfnM 

 

3. Підвищення фахової майстерності: 

Виготовлення дидактичної гри «Моя 

гігієна» 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=7RSmReYh0NI
https://www.youtube.com/watch?v=7RSmReYh0NI
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=GcDbOAtOfnM
https://www.youtube.com/watch?v=GcDbOAtOfnM


День 18.03. – середа 

№ Завдання Інформаційне забезпечення, ресурси 

1. Взаємодія з батьками: 

Розміщення актуальної інформації 

для батьків у Viber-чаті щодо 

профілактики коронавірусу. 

Нагадування про часте миття рук (не 

менше 30с). 

 

 

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

onavirus_profilaktika_infikuvannya_i_p

oshirennya/ 

 

2. Співпраця з дітьми: 

«Мій кулінарний шедевр». Фотозвіт. 

Руханка для малят 

 

 

 

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

Mi59Pqhw 

 

3. Підвищення фахової майстерності:  

    Самоосвіта. Перегляд вебінару 

«Педагогічні підходи в роботі з 

дітьми, які мають аутичні розлади» 

 

 

https://vseosvita.ua/webinar/pedagogicni

-pidhodi-v-roboti-z-ditmi-aki-maut-

auticni-rozladi-143.html 

 

День 19.03. – четвер  

№ Завдання Інформаційне забезпечення, ресурси 

1. Взаємодія з батьками: 

Розміщення консультації для батьків 

у Viber-чаті «Як зміцнити імунітет 

дитини навесні» (поради весняного 

харчування). 

 

 

https://smartum.com.ua/about_us/blog/z

dorove-i-uhod/effektivnye-sredstva-

povysheniya-immuniteta-u-detej/ 

2. Співпраця з дітьми: 

«Пальчикові вправи для дітей». 

 

 

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

h5tsQBuY 

3. Підвищення фахової майстерності: 

   Самоосвіта. Перегляд вебінару 

«Підтримка дітей з особливими 

освітніми потребами: практичні 

поради». 

 

 

 

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

C1QYAEBUE 

 

 

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=pcLMi59Pqhw
https://www.youtube.com/watch?v=pcLMi59Pqhw
https://vseosvita.ua/webinar/pedagogicni-pidhodi-v-roboti-z-ditmi-aki-maut-auticni-rozladi-143.html
https://vseosvita.ua/webinar/pedagogicni-pidhodi-v-roboti-z-ditmi-aki-maut-auticni-rozladi-143.html
https://vseosvita.ua/webinar/pedagogicni-pidhodi-v-roboti-z-ditmi-aki-maut-auticni-rozladi-143.html
https://smartum.com.ua/about_us/blog/zdorove-i-uhod/effektivnye-sredstva-povysheniya-immuniteta-u-detej/
https://smartum.com.ua/about_us/blog/zdorove-i-uhod/effektivnye-sredstva-povysheniya-immuniteta-u-detej/
https://smartum.com.ua/about_us/blog/zdorove-i-uhod/effektivnye-sredstva-povysheniya-immuniteta-u-detej/
https://www.youtube.com/watch?v=daHh5tsQBuY
https://www.youtube.com/watch?v=daHh5tsQBuY
https://www.youtube.com/watch?v=MaC1QYAEBUE
https://www.youtube.com/watch?v=MaC1QYAEBUE


  День 20.03. -  п′ятниця 

№ 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/kor

onavirus_profilaktika_infikuvannya_i_p

oshirennya/ 

2. Співпраця з дітьми: 

   Відео для дітей «Імунітет» 

 

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

2fGl-7qo 

3. Підвищення фахової майстерності: 

  Виготовлення дидактичної гри «Моя 

гігієна» 

 

 

 

ІІ тиждень 23.03-27.03 «Весна-весняночка» 

День 23.03. – понеділок 

№ 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. 

 

 

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

onavirus_profilaktika_infikuvannya_i_p

oshirennya/ 

2. Співпраця з дітьми: 

   Організація конкурсу малюнків  

«Весна-красна». 

 «Капітошка». Мультфільм для дітей 

про весну. 

 

 

 

 

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

TvRQLtYU 

3. Підвищення фахової майстерності: 

Самоосвіта. Перегляд вебінару 

«Дистаційна робота педагогів в 

умовах карантину у запитаннях та 

відповідях від МОН 

 

 

https://www.pedrada.com.ua/news/5366

-kervniki-zakladv-osvti-mayut-vidati-

nakazi-pro-distantsynu-robotu-

lyubomira-mandzy 

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=X_t2fGl-7qo
https://www.youtube.com/watch?v=X_t2fGl-7qo
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=EGzTvRQLtYU
https://www.youtube.com/watch?v=EGzTvRQLtYU
https://www.pedrada.com.ua/news/5366-kervniki-zakladv-osvti-mayut-vidati-nakazi-pro-distantsynu-robotu-lyubomira-mandzy
https://www.pedrada.com.ua/news/5366-kervniki-zakladv-osvti-mayut-vidati-nakazi-pro-distantsynu-robotu-lyubomira-mandzy
https://www.pedrada.com.ua/news/5366-kervniki-zakladv-osvti-mayut-vidati-nakazi-pro-distantsynu-robotu-lyubomira-mandzy
https://www.pedrada.com.ua/news/5366-kervniki-zakladv-osvti-mayut-vidati-nakazi-pro-distantsynu-robotu-lyubomira-mandzy


День 24.03. – вівторок 

№ 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/kor

onavirus_profilaktika_infikuvannya_i_p

oshirennya/ 

2. Співпраця з дітьми: 

Весняні загадки для дітей. 

 

http://eti-deti.com/zagadki-pro-vesnu-

na-ukra%D1%97nskij-movi/ 

 

3. Підвищення фахової майстерності:  
  Розробити циклограму рухливих 

ігор на наступну вікову групу. 

 

 

 

День 25.03 – середа 

№ Завдання Інформаційне забезпечення, ресурси 

1. Взаємодія з батьками: 

Розмістити пам′ятку для батьків «Як 

легко зробити дитину слухняною?» 

 

https://vseosvita.ua/library/pamatka-dla-

batkiv-ak-zrobiti-ditinu-sluhnanou-

legko-236918.html 

 

2. Співпраця з дітьми: 

 «Зайчик і весна». Аудіо казка для 

дітей. 

 

 

https://kolobok.ua/audioskazki/813479-

vesnjani-kazki-zajchik-i-vesna-

audiokazka 

 

3. Підвищення фахової майстерності:  

   Виготовлення дидактичної гри 

«Будь природі другом» 

 

 

 

 

 

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/
http://eti-deti.com/zagadki-pro-vesnu-na-ukra%D1%97nskij-movi/
http://eti-deti.com/zagadki-pro-vesnu-na-ukra%D1%97nskij-movi/
https://vseosvita.ua/library/pamatka-dla-batkiv-ak-zrobiti-ditinu-sluhnanou-legko-236918.html
https://vseosvita.ua/library/pamatka-dla-batkiv-ak-zrobiti-ditinu-sluhnanou-legko-236918.html
https://vseosvita.ua/library/pamatka-dla-batkiv-ak-zrobiti-ditinu-sluhnanou-legko-236918.html
https://kolobok.ua/audioskazki/813479-vesnjani-kazki-zajchik-i-vesna-audiokazka
https://kolobok.ua/audioskazki/813479-vesnjani-kazki-zajchik-i-vesna-audiokazka
https://kolobok.ua/audioskazki/813479-vesnjani-kazki-zajchik-i-vesna-audiokazka


День  26.03 – четвер 

№ Завдання Інформаційне забезпечення, ресурси 

1. Взаємодія з батьками:  

Розміщення актуальної інформації 

для батьків у Viber-чаті щодо 

профілактики корона вірусу (з сайту 

WHO Всесвітня організація здоров’я) 

 

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

onavirus_profilaktika_infikuvannya_i_p

oshirennya/ 

 

2. Співпраця з дітьми: 

  Мультфільми для перегляду про 

весну. 

1. Пригоди Каю. Привіт, весно! 

2. Пригоди Лунтика. Весна 

 

 

https://youtu.be/ieFSGv9DTo0  

 

https://youtu.be/EgXqWqPZfiQ 

 

3. Підвищення фахової майстерності: 

   Самоосвіта. Перегляд вебінару 

«Організація навчання та дозвілля під 

час карантину: корисні матеріали на 

допомогу педагогу» Л.Литвиненко 

 

 

https://vseosvita.ua/webinar/organizacia-

navcanna-ta-dozvilla-pid-cas-karantinu-

korisni-materiali-na-dopomogu-

pedagogu-165.html 

 

 

День 27.03. – п′ятниця 

№ Завдання Інформаційне забезпечення, ресурси 

1. Взаємодія з батьками: 

Розміщення актуальної інформації 

для батьків у Viber-чаті щодо 

профілактики коронавірусу.  

 

 

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

onavirus_profilaktika_infikuvannya_i_p

oshirennya/ 

2. Співпраця з дітьми: 

Аплікація для дітей «Чарівна квітка» 

 

 

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

iZuAW5XLdU 

3. Підвищення фахової майстерності:  

   Виготовлення дидактичної гри 

«Будь природі другом» 

 

 

 

 

 

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://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FieFSGv9DTo0%3Ffbclid%3DIwAR1GT5DVmfvNzNUNByPXmBYWfGTTSVAZ7NZ868H3b8KmSAQbYIUIIo1iDMA&h=AT3rt1ju8kawRkvsS_TGgEIdzWgISqclL09Y9m39gnbHYG9Z1WJGeE0FcsZbR60crqW35DGHP7TAuX0IJXR_41yinE3pUUrvCw_rHUilwPsx0LflFwPTisI5w69IrhgVohty
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FEgXqWqPZfiQ%3Ffbclid%3DIwAR0Ku-_1U4sfK8fLw0d8GcGA6Lj01SwAwPDyI8Lmq00Umwfd-KkvhoHO0_k&h=AT3rt1ju8kawRkvsS_TGgEIdzWgISqclL09Y9m39gnbHYG9Z1WJGeE0FcsZbR60crqW35DGHP7TAuX0IJXR_41yinE3pUUrvCw_rHUilwPsx0LflFwPTisI5w69IrhgVohty
https://vseosvita.ua/webinar/organizacia-navcanna-ta-dozvilla-pid-cas-karantinu-korisni-materiali-na-dopomogu-pedagogu-165.html
https://vseosvita.ua/webinar/organizacia-navcanna-ta-dozvilla-pid-cas-karantinu-korisni-materiali-na-dopomogu-pedagogu-165.html
https://vseosvita.ua/webinar/organizacia-navcanna-ta-dozvilla-pid-cas-karantinu-korisni-materiali-na-dopomogu-pedagogu-165.html
https://vseosvita.ua/webinar/organizacia-navcanna-ta-dozvilla-pid-cas-karantinu-korisni-materiali-na-dopomogu-pedagogu-165.html
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=-iZuAW5XLdU
https://www.youtube.com/watch?v=-iZuAW5XLdU


  ІІІ тиждень 30.03-03.04 «Врятуй себе сам» 

День 30.03. – понеділок 

№ Завдання Інформаційне забезпечення, ресурси 

1. Взаємодія з батьками:  

   Розміщення інформації для батьків 

«Безпека дитини вдома під час 

карантину». 

 

 

https://vseosvita.ua/library/konsultacia-

dla-batkiv-bezpeka-ditini-vdoma-

227755.html 

2. Співпраця з дітьми: 

   Пізнавальне відео для дітей 

«Корисні підказки. Сам удома». 

 

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

DzgKQ9e0U 

 

 

3. Підвищення фахової майстерності: 

   Виготовлення дидактичної гри 

«Корисна та шкідлива їжа» 

 

 

 

 

 

День 31.03. – вівторок 

№ Завдання Інформаційне забезпечення, ресурси 

1. Взаємодія з батьками:  

   Розмістити інформацію для батьків 

«Як навчити дитину правильно 

поводитися з електроприладами». 

 

 

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

th/2661/ 

2. Співпраця з дітьми: 

«Уроки обережності – Побутові 

прилади. Уроки тітоньки Сови».   

Пізнавальний мультфільм. 

мультфільм для дітей «Вивчаємо 

комах». 

 

 

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

Dm_sc2Ps 

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

ToLHfbSyo 

3. Підвищення фахової майстерності:  
  Створення перспективного плану 

сюжетно-рольових ігор на наступну 

вікову групу. 

 

 

 

https://vseosvita.ua/library/konsultacia-dla-batkiv-bezpeka-ditini-vdoma-227755.html
https://vseosvita.ua/library/konsultacia-dla-batkiv-bezpeka-ditini-vdoma-227755.html
https://vseosvita.ua/library/konsultacia-dla-batkiv-bezpeka-ditini-vdoma-227755.html
https://www.youtube.com/watch?v=mDDzgKQ9e0U
https://www.youtube.com/watch?v=mDDzgKQ9e0U
https://childdevelop.com.ua/articles/health/2661/
https://childdevelop.com.ua/articles/health/2661/
https://www.youtube.com/watch?v=0jDDm_sc2Ps
https://www.youtube.com/watch?v=0jDDm_sc2Ps
https://www.youtube.com/watch?v=BXToLHfbSyo
https://www.youtube.com/watch?v=BXToLHfbSyo


День 01.04 – середа 

№ Завдання Інформаційне забезпечення, ресурси 

1. Взаємодія з батьками: 

Консультація для батьків «Чим 

зайнятися з дітьми під час карантину: 

топ 5 веселих розваг» 

 

 

https://shotam.info/chym-zayniatysia-z-

dit-my-pid-chas-karantynu-top-5-

veselykh-rozvah/ 

 

2. Співпраця з дітьми: 

«Увага! На дорозі – діти! Правила 

дорожнього руху!» Пізнавальний 

мультфільм. 

 

Заняття для дітей з аплікації 

«Світлофор». 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ZK4

2k8otbYY 

 

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

McxFi75M 

3. Підвищення фахової майстерності:  

   Оновлення позначок на вазони 

кімнатних рослин. Догляд за ними. 

 

 

 

 

 

День  02.04 – четвер 

№ Завдання Інформаційне забезпечення, ресурси 

1. Взаємодія з батьками:  

Консультація для батьків «Діти на 

карантині: 10 ідей, чим зайняти 

дитину вдома» 

 

https://ua.112.ua/mnenie/dity-na-

karantyni-10-idei-chym-zainiaty-dytynu-

vdoma-528806.html 

 

2. Співпраця з дітьми: 

  Пізнавальний мультфільм для дітей. 

    Уроки природи тітоньки Сови. 

Квітень. 

 

https://youtu.be/3OxW-SXgBgQ 

 

3. Підвищення фахової майстерності: 

Виготовлення дидактичної гри 

«Корисна та шкідлива їжа» 

 

 

 

 

 

 

 

https://shotam.info/chym-zayniatysia-z-dit-my-pid-chas-karantynu-top-5-veselykh-rozvah/
https://shotam.info/chym-zayniatysia-z-dit-my-pid-chas-karantynu-top-5-veselykh-rozvah/
https://shotam.info/chym-zayniatysia-z-dit-my-pid-chas-karantynu-top-5-veselykh-rozvah/
https://www.youtube.com/watch?v=ZK42k8otbYY
https://www.youtube.com/watch?v=ZK42k8otbYY
https://www.youtube.com/watch?v=IgpMcxFi75M
https://www.youtube.com/watch?v=IgpMcxFi75M
https://ua.112.ua/mnenie/dity-na-karantyni-10-idei-chym-zainiaty-dytynu-vdoma-528806.html
https://ua.112.ua/mnenie/dity-na-karantyni-10-idei-chym-zainiaty-dytynu-vdoma-528806.html
https://ua.112.ua/mnenie/dity-na-karantyni-10-idei-chym-zainiaty-dytynu-vdoma-528806.html
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2F3OxW-SXgBgQ%3Ffbclid%3DIwAR2vVGFd_9fNXYCRRwWkPqECgHNWNj2P5IcFom-SHXBUphfp8mHJlqgReo8&h=AT3rt1ju8kawRkvsS_TGgEIdzWgISqclL09Y9m39gnbHYG9Z1WJGeE0FcsZbR60crqW35DGHP7TAuX0IJXR_41yinE3pUUrvCw_rHUilwPsx0LflFwPTisI5w69IrhgVohty


День 03.04. – 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: 

Пізнавальний мультфільм для 

дітей «Вчимо кольори» 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=47WtIG

tC7WI 

3. Підвищення фахової 

майстерності:  

  Самоосвіта. Перегляд вебінару 

«Педагогічні підходи в роботі з 

дитиною – шульгою» 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=qSLd5a

XZvXY 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=47WtIGtC7WI
https://www.youtube.com/watch?v=47WtIGtC7WI
https://www.youtube.com/watch?v=qSLd5aXZvXY
https://www.youtube.com/watch?v=qSLd5aXZvXY

