
Індивідуальний план роботи  

вихователя Ткачук Надії Анатоліївни КЗ  “ДНЗ № 14 ВМР” 

на час карантину 06.04.2020-30.04.2020 

(дистанційний режим) 

І тиждень 06.04-10.04 

День 06.04.2020р. 

№ Завдання Інформаційне 

забезпечення, ресурси 

1. Підвищення фахової майстерності 

-  Перегляд вебінару «Організація навчання 

та дозвілля під час карантину: корисні 

матеріали на допомогу педагогу» 

Л.Литвиненко 

- Написання індивідуального плану роботи 

вихователя на другий період карантину 

6.04-24.04.2020р. 

- Поповнити мікрометодкабінет групи 

дидактичною грою «Тіньові добирайки. 

Птахи» 

https://vseosvita.ua/webinar

/organizacia-navcanna-ta-

dozvilla-pid-cas-karantinu-

korisni-materiali-na-

dopomogu-pedagogu-

165.html 

 

 

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

daktychna-hra-tin-ovi-

dobyrayky-ptakhy 

2. Організаційна робота з батьками 

- Розміщення актуальної інформації для 

батьків у Viber-чаті щодо профілактики 

коронавірусу. Наголосити, що найкращий 

засіб профілактики – ізоляція. 

- Консультація «Як організувати дозвілля 

дитини під час карантину» 

 

Viber- група 

 

 

https://www.facebook.com/gro

ups/chomuchki/permalink/6809

77875981152/ 

3. Співпраця з дітьми  

- Онлайн-конкурс дитячих малюнків  на  

тему «Весна-якою я її бачу»  

- Онлайн завдання для дошкільнят на тему 

«Задачі на додавання в межах 5» 

Viber- група 

https://learning.ua/matem

atyka/doshkilniata/virsho

vani-zadachi-na-

dodavannia-v-mezhakh-5 

День 07.04.2020р. 

№ Завдання Інформаційне 

забезпечення, ресурси 

1. Підвищення фахової майстерності 

- Опрацювання навчального матеріалу у 

вигляді консультації «Сучасні вимоги до 

планування навчально-виховної 

https://vseosvita.ua/librar

y/konsultacia-dla-

vihovateliv-sucasni-

vimogi-do-planuvanna-

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://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://anelok.in.ua/product/dydaktychna-hra-tin-ovi-dobyrayky-ptakhy
https://anelok.in.ua/product/dydaktychna-hra-tin-ovi-dobyrayky-ptakhy
https://anelok.in.ua/product/dydaktychna-hra-tin-ovi-dobyrayky-ptakhy
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://learning.ua/matematyka/doshkilniata/virshovani-zadachi-na-dodavannia-v-mezhakh-5
https://learning.ua/matematyka/doshkilniata/virshovani-zadachi-na-dodavannia-v-mezhakh-5
https://learning.ua/matematyka/doshkilniata/virshovani-zadachi-na-dodavannia-v-mezhakh-5
https://learning.ua/matematyka/doshkilniata/virshovani-zadachi-na-dodavannia-v-mezhakh-5
https://vseosvita.ua/library/konsultacia-dla-vihovateliv-sucasni-vimogi-do-planuvanna-navcalno-vihovnoi-dialnosti-163743.html
https://vseosvita.ua/library/konsultacia-dla-vihovateliv-sucasni-vimogi-do-planuvanna-navcalno-vihovnoi-dialnosti-163743.html
https://vseosvita.ua/library/konsultacia-dla-vihovateliv-sucasni-vimogi-do-planuvanna-navcalno-vihovnoi-dialnosti-163743.html
https://vseosvita.ua/library/konsultacia-dla-vihovateliv-sucasni-vimogi-do-planuvanna-navcalno-vihovnoi-dialnosti-163743.html


діяльності». 

- Створення дидактичної гри на логіко-

математичний розвиток дітей «Хто куди 

рухається Вправо-вліво»  

navcalno-vihovnoi-

dialnosti-163743.html 

 

2. Організаційна робота з батьками  

- Розміщення актуальної інформації для 

батьків у Viber-чаті щодо профілактики 

коронавірусу. Наголосити на необхідності 

частого миття рук (не менше 30секунд). 

Слікувати за інформаційною чистотою 

Viber-чату.  

Привітати з Благовіщенням! 

- Поради батькам «Як розважити дітей під 

час вимушеного карантину?» 

- Індивідуальні онлайн-бесіди з батьками 

 

Viber- група 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/gro

ups/chomuchki/permalink/6808

85639323709/ 

3. Співпраця з дітьми  

- Запропонувати перегляд мультфільму 

“Розповіді Доброї Книги – Благовіщення” 

- Виготовлення птаха  Голуба (методом 

орігамі) 

 

https://www.youtube.co

m/watch?v=T8NjGEQ4

Mys 

https://www.youtube.co

m/watch?v=pxeab6l5Yc

M 

День 08.04.2020р. 

№ Завдання Інформаційне 

забезпечення, ресурси 

1. Підвищення фахової майстерності 

- Поповнити мікрометодкабінет групи 

математичною грою «Пташенята у гнізді» 

- Перегляд вебінару «Методичні розробки 

для навчання та розвитку дітей 

дошкільного віку» 

- Поповнення папки «Розвиток мови та 

культурно мовленнєве спілкування» 

Заняття для дітей старшого дошкільного  

віку  

 

 

https://anelok.in.ua/produ

ct/matematychna-hra-

ptasheniata-u-hnizdi 

https://vseosvita.ua/webi

nar/metodicni-rozrobki-

dla-navcanna-ta-

rozvitku-ditej-

doskilnogo-viku-

174.html 

2. Організаційна робота з батьками  

- Повторно розмістити пам’ятку для батьків 

у Viber-чаті «Коронавірус: симптоми, 

профілактика».  Наголосити на важливості 

перебування вдома. 

- Робота з батьками: Бесіда  «Чим зайняти 

дітей на карантині» 

- Інформація для батьків: «Ранкова руханка – 

 

Viber- група 

 

https://nus.org.ua/articles

/rankova-ruhanka-

navishho-vona-dytyni-i-

chomu-fizkultura-yiyi-

https://vseosvita.ua/library/konsultacia-dla-vihovateliv-sucasni-vimogi-do-planuvanna-navcalno-vihovnoi-dialnosti-163743.html
https://vseosvita.ua/library/konsultacia-dla-vihovateliv-sucasni-vimogi-do-planuvanna-navcalno-vihovnoi-dialnosti-163743.html
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=T8NjGEQ4Mys
https://www.youtube.com/watch?v=T8NjGEQ4Mys
https://www.youtube.com/watch?v=T8NjGEQ4Mys
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https://www.youtube.com/watch?v=pxeab6l5YcM
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https://vseosvita.ua/webinar/metodicni-rozrobki-dla-navcanna-ta-rozvitku-ditej-doskilnogo-viku-174.html
https://nus.org.ua/articles/rankova-ruhanka-navishho-vona-dytyni-i-chomu-fizkultura-yiyi-ne-zaminyt/?fbclid=IwAR21vHNcIQZRIwuMPeWISFUmgf_aISORNKG09L4x5o3M_-g8ykCo3gJg-1o
https://nus.org.ua/articles/rankova-ruhanka-navishho-vona-dytyni-i-chomu-fizkultura-yiyi-ne-zaminyt/?fbclid=IwAR21vHNcIQZRIwuMPeWISFUmgf_aISORNKG09L4x5o3M_-g8ykCo3gJg-1o
https://nus.org.ua/articles/rankova-ruhanka-navishho-vona-dytyni-i-chomu-fizkultura-yiyi-ne-zaminyt/?fbclid=IwAR21vHNcIQZRIwuMPeWISFUmgf_aISORNKG09L4x5o3M_-g8ykCo3gJg-1o
https://nus.org.ua/articles/rankova-ruhanka-navishho-vona-dytyni-i-chomu-fizkultura-yiyi-ne-zaminyt/?fbclid=IwAR21vHNcIQZRIwuMPeWISFUmgf_aISORNKG09L4x5o3M_-g8ykCo3gJg-1o


навіщо вона дитині і чому фізкультура її не 

замінить». 

 

  

 

 

ne-

zaminyt/?fbclid=IwAR21

vHNcIQZRIwuMPeWIS

FUmgf_aISORNKG09L

4x5o3M_-g8ykCo3gJg-

1o 

3. Співпраця з дітьми  

- Творча робота дітей під наглядом батьків 

«Пташка» (аплікація чи малювання на 

вибір) 

- Птахи України - мультики українською 

мовою 

Viber- група 

 

https://www.youtube.co

m/watch?v=lCi1uJ7bBS

Q 

День 09.04.2020р. 

№ Завдання Інформаційне 

забезпечення, ресурси 

1. Підвищення фахової майстерності 

- Створити скарбничку художнього слова 

про птахів (використати інтернет-ресурс) 

- Опрацювання навчального матеріалу у 

вигляді консультації «Пам’ятка для 

вихователів. Спілкування з дитиною, 

батьками, колегами».  

 

 

https://vseosvita.ua/librar

y/pamatka-dla-

vihovateliv-spilkuvanna-

z-ditinou-batkami-

kolegami-22644.html 

 

2. Організаційна робота з батьками  

- Розміщення актуальної інформації для 

батьків у Viber-чаті щодо профілактики 

корона вірусу (з сайту WHO Всесвітня 

організація здоров’я) 

- 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. 

Viber- група 

 

3. Співпраця з дітьми  

- Вчимо слова – ПТАХИ та продовжуємо 

знайомитися з їхнім зовнішнім виглядом та 

голосом, а також класифікуємо кого ми 

можемо зустріти у повсякденному житті а 

кого тільки на картинці чи в зоопарку.  

https://www.youtube.co

m/watch?v=2F_PMpC_8

q8 

 

https://nus.org.ua/articles/rankova-ruhanka-navishho-vona-dytyni-i-chomu-fizkultura-yiyi-ne-zaminyt/?fbclid=IwAR21vHNcIQZRIwuMPeWISFUmgf_aISORNKG09L4x5o3M_-g8ykCo3gJg-1o
https://nus.org.ua/articles/rankova-ruhanka-navishho-vona-dytyni-i-chomu-fizkultura-yiyi-ne-zaminyt/?fbclid=IwAR21vHNcIQZRIwuMPeWISFUmgf_aISORNKG09L4x5o3M_-g8ykCo3gJg-1o
https://nus.org.ua/articles/rankova-ruhanka-navishho-vona-dytyni-i-chomu-fizkultura-yiyi-ne-zaminyt/?fbclid=IwAR21vHNcIQZRIwuMPeWISFUmgf_aISORNKG09L4x5o3M_-g8ykCo3gJg-1o
https://nus.org.ua/articles/rankova-ruhanka-navishho-vona-dytyni-i-chomu-fizkultura-yiyi-ne-zaminyt/?fbclid=IwAR21vHNcIQZRIwuMPeWISFUmgf_aISORNKG09L4x5o3M_-g8ykCo3gJg-1o
https://nus.org.ua/articles/rankova-ruhanka-navishho-vona-dytyni-i-chomu-fizkultura-yiyi-ne-zaminyt/?fbclid=IwAR21vHNcIQZRIwuMPeWISFUmgf_aISORNKG09L4x5o3M_-g8ykCo3gJg-1o
https://nus.org.ua/articles/rankova-ruhanka-navishho-vona-dytyni-i-chomu-fizkultura-yiyi-ne-zaminyt/?fbclid=IwAR21vHNcIQZRIwuMPeWISFUmgf_aISORNKG09L4x5o3M_-g8ykCo3gJg-1o
https://www.youtube.com/watch?v=lCi1uJ7bBSQ
https://www.youtube.com/watch?v=lCi1uJ7bBSQ
https://www.youtube.com/watch?v=lCi1uJ7bBSQ
https://vseosvita.ua/library/pamatka-dla-vihovateliv-spilkuvanna-z-ditinou-batkami-kolegami-22644.html
https://vseosvita.ua/library/pamatka-dla-vihovateliv-spilkuvanna-z-ditinou-batkami-kolegami-22644.html
https://vseosvita.ua/library/pamatka-dla-vihovateliv-spilkuvanna-z-ditinou-batkami-kolegami-22644.html
https://vseosvita.ua/library/pamatka-dla-vihovateliv-spilkuvanna-z-ditinou-batkami-kolegami-22644.html
https://vseosvita.ua/library/pamatka-dla-vihovateliv-spilkuvanna-z-ditinou-batkami-kolegami-22644.html
https://www.youtube.com/watch?v=2F_PMpC_8q8
https://www.youtube.com/watch?v=2F_PMpC_8q8
https://www.youtube.com/watch?v=2F_PMpC_8q8


День 10.04.2020р. 

№ Завдання Інформаційне 

забезпечення, ресурси 

1. Підвищення фахової майстерності 

- Виготовлення настільного театру «Троє 

поросят » 

- Створення мнемотаблиць для розучування 

віршиків Н.Забіли 

 

2. Організаційна робота 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. 

- Консультація «Важливі аспекти 

виховання» (актуально в умовах 

карантину) 

- Індивідуальні онлайн-бесіди з батьками 

 

Viber- група 

 

 

 

 

 

 

https://childdevelop.com.

ua/articles/upbring/488/ 

3. Співпраця з дітьми  

- Відеоролик зарядки  для діток. 

- Онлайн  тестування для дітей «Весна в 

природі »на сайті «Всеосвіта» 

 

 

https://www.youtube.co

m/watch?v=GcDbOAtOf

nM 

https://vseosvita.ua/test/v

esna-v-pryrodi-

16886.html 

 

ІІ тиждень 13.04-17.04 

День 13.04.2020р. 

№ Завдання Інформаційне 

забезпечення, ресурси 

1. Підвищення фахової майстерності 

- Опрацювання цікавинок останніх номерів 

навчально-методичної преси та інтернет-

видань. 

- Поповнити мікрометодкабінет групи 

дидактичними іграми. «Космос у 

телескоп», «Космічна тінь» 

- Перегляд та опрацювання відеотрансляції 

 

 

 

 

https://www.youtube.co

m/watch?v=f3PtgVbpCT

8&feature=youtu.be&fbc

https://childdevelop.com.ua/articles/upbring/488/
https://childdevelop.com.ua/articles/upbring/488/
https://www.youtube.com/watch?v=GcDbOAtOfnM
https://www.youtube.com/watch?v=GcDbOAtOfnM
https://www.youtube.com/watch?v=GcDbOAtOfnM
https://vseosvita.ua/test/vesna-v-pryrodi-16886.html
https://vseosvita.ua/test/vesna-v-pryrodi-16886.html
https://vseosvita.ua/test/vesna-v-pryrodi-16886.html
https://www.youtube.com/watch?v=f3PtgVbpCT8&feature=youtu.be&fbclid
https://www.youtube.com/watch?v=f3PtgVbpCT8&feature=youtu.be&fbclid
https://www.youtube.com/watch?v=f3PtgVbpCT8&feature=youtu.be&fbclid


на тему: «Технічні особливості організації 

дистанційного навчання». 

lid 

2. Організаційна робота з батьками  

- Розміщення актуальної інформації для 

батьків у Viber-чаті щодо профілактики 

коронавірусу. Наголосити, що найкращий 

засіб профілактики – ізоляція. Звертати 

увагу батьків на фейкові пости. 

- Індивідуальні онлайн-бесіди з батьками 

- Відеозвернення з загадками до батьків та 

дітей, де вони  мають прислати фото з 

відповідями 

 

Viber- група 

3. Співпраця з дітьми  

-  “День космонавтики” перегляд 

пізнавального мультфільму  “Вивчаємо 

КОСМОС для малюків! АБВГД Космос - 

вивчаємо планети та комети” 

- Космічна мандрівка (малювання ) 

https://www.youtube.co

m/watch?v=s8-7-

Xwg1JY 

День 14.04.2020р. 

№ Завдання Інформаційне 

забезпечення, ресурси 

1. Підвищення фахової майстерності 

- Створити інтерактивну гру для дітей 

«Збери пасхальний кошик» 

- Надіслати інтерактивну гру «Збери 

пасхальний кошик» у батьківський вайбер-

чат для дітей. 

- Поповнити мікрометодкабінет групи 

дидактичними іграми на тему «Космос» 

- «Зірочки» 

-  «День і ніч» 

 

 

 

Viber- група 

2. Організаційна робота з батьками  

- Повторно розмістити пам’ятку для батьків 

у Viber-чаті «Коронавірус: симптоми, 

профілактика».  Наголосити на важливості 

перебування вдома. 

- Робота з батьками онлайн -  консультація 

на тему «Як що ваша дитина соромиться 

спілкуватися з іншими дітьми» 

 

 

Viber- група 

 

 

http://dnz401.edu.kh.ua/s

torinka_psihologa/sorom

yazlivi_diti_i_dityachij_s

adok/ 

3 Співпраця з дітьми  

- Готуємося до свята Великдень  відгадуємо 

цікаві загадки та робимо Великодню 

листівку  

Viber- група 

https://www.youtube.co

m/watch?v=B3tW1c5p7

QY 

https://www.youtube.com/watch?v=f3PtgVbpCT8&feature=youtu.be&fbclid
https://www.youtube.com/watch?v=s8-7-Xwg1JY
https://www.youtube.com/watch?v=s8-7-Xwg1JY
https://www.youtube.com/watch?v=s8-7-Xwg1JY
http://dnz401.edu.kh.ua/storinka_psihologa/soromyazlivi_diti_i_dityachij_sadok/
http://dnz401.edu.kh.ua/storinka_psihologa/soromyazlivi_diti_i_dityachij_sadok/
http://dnz401.edu.kh.ua/storinka_psihologa/soromyazlivi_diti_i_dityachij_sadok/
http://dnz401.edu.kh.ua/storinka_psihologa/soromyazlivi_diti_i_dityachij_sadok/
https://www.youtube.com/watch?v=B3tW1c5p7QY
https://www.youtube.com/watch?v=B3tW1c5p7QY
https://www.youtube.com/watch?v=B3tW1c5p7QY


День 15.04.2020р. 

№ Завдання Інформаційне 

забезпечення, ресурси 

1. Підвищення фахової майстерності 

- Опрацювання інтегрованого заняття 

пізнавального розвитку з елементами 

сенсорного виховання, розвитку мовлення, 

природи, аплікації. 

- Систематизація матеріалів для створення 

лепбуку «Великдень» 

 

 

https://naurok.com.ua/int

egrovane-zanyattya-

piznavalnogo-rozvitku-z-

elementami-sensornogo-

vihovannya-rozvitku-

movlennya-prirodi-

aplikaci-vesela-

podorozh-malyat-

160695.html 

2. Організаційна робота з батьками  

- Розміщення актуальної інформації для 

батьків у Viber-чаті щодо профілактики 

коронавірусу. Наголосити на необхідності 

частого миття рук (не менше 30секунд). 

Слікувати за інформаційною чистотою 

Viber-чату. 

- Індивідуальні онлайн-бесіди з батьками 

 

Viber- група 

3. Співпраця з дітьми  

- Вироби на Великдень (самостійна робота 

дітей на свій вибір) 

 

 

https://2018.pp.ua/novini

-2018/1838-virobi-na-

velikden-v-dityachiy-

sadok-krasch-deyi-z-

foto.html 

День 16.04.2020р. 

№ Завдання Інформаційне 

забезпечення, ресурси 

1. Підвищення фахової майстерності 

- Продовжувати роботу по створенню 

лепбука «Великдень» 

- Перегляд вебінару « Педагогічні підходи в 

роботі з дитиною – шульгою»  

 

 

 

https://vseosvita.ua/webi

nar/ 

2. Організаційна робота з батьками  

- Розміщення актуальної інформації для 

батьків у Viber-чаті щодо профілактики 

корона вірусу (з сайту WHO Всесвітня 

організація здоров’я) 

- Консультація для батьків «Про користь 

чарівної казки» 

 

Viber- група 

 

https://naurok.com.ua/integrovane-zanyattya-piznavalnogo-rozvitku-z-elementami-sensornogo-vihovannya-rozvitku-movlennya-prirodi-aplikaci-vesela-podorozh-malyat-160695.html
https://naurok.com.ua/integrovane-zanyattya-piznavalnogo-rozvitku-z-elementami-sensornogo-vihovannya-rozvitku-movlennya-prirodi-aplikaci-vesela-podorozh-malyat-160695.html
https://naurok.com.ua/integrovane-zanyattya-piznavalnogo-rozvitku-z-elementami-sensornogo-vihovannya-rozvitku-movlennya-prirodi-aplikaci-vesela-podorozh-malyat-160695.html
https://naurok.com.ua/integrovane-zanyattya-piznavalnogo-rozvitku-z-elementami-sensornogo-vihovannya-rozvitku-movlennya-prirodi-aplikaci-vesela-podorozh-malyat-160695.html
https://naurok.com.ua/integrovane-zanyattya-piznavalnogo-rozvitku-z-elementami-sensornogo-vihovannya-rozvitku-movlennya-prirodi-aplikaci-vesela-podorozh-malyat-160695.html
https://naurok.com.ua/integrovane-zanyattya-piznavalnogo-rozvitku-z-elementami-sensornogo-vihovannya-rozvitku-movlennya-prirodi-aplikaci-vesela-podorozh-malyat-160695.html
https://naurok.com.ua/integrovane-zanyattya-piznavalnogo-rozvitku-z-elementami-sensornogo-vihovannya-rozvitku-movlennya-prirodi-aplikaci-vesela-podorozh-malyat-160695.html
https://naurok.com.ua/integrovane-zanyattya-piznavalnogo-rozvitku-z-elementami-sensornogo-vihovannya-rozvitku-movlennya-prirodi-aplikaci-vesela-podorozh-malyat-160695.html
https://naurok.com.ua/integrovane-zanyattya-piznavalnogo-rozvitku-z-elementami-sensornogo-vihovannya-rozvitku-movlennya-prirodi-aplikaci-vesela-podorozh-malyat-160695.html
https://2018.pp.ua/novini-2018/1838-virobi-na-velikden-v-dityachiy-sadok-krasch-deyi-z-foto.html
https://2018.pp.ua/novini-2018/1838-virobi-na-velikden-v-dityachiy-sadok-krasch-deyi-z-foto.html
https://2018.pp.ua/novini-2018/1838-virobi-na-velikden-v-dityachiy-sadok-krasch-deyi-z-foto.html
https://2018.pp.ua/novini-2018/1838-virobi-na-velikden-v-dityachiy-sadok-krasch-deyi-z-foto.html
https://2018.pp.ua/novini-2018/1838-virobi-na-velikden-v-dityachiy-sadok-krasch-deyi-z-foto.html
https://vseosvita.ua/webinar/
https://vseosvita.ua/webinar/


3. Співпраця з дітьми  

- Пізнавальний мультфільм для дітей 

«Мишки на Великдень пасочку місили» 

- Надіслати комплект розвиваючих ігор для 

дітей на великодню тематику 

https://www.youtube.co

m/watch?v=DU9qfomw

HOs 

 

Viber- група 

День 17.04.2020р. 

№ Завдання Інформаційне 

забезпечення, ресурси 

1. Підвищення фахової майстерності 

- Поповнення мікрометодкабінету групи 

лепбуком «Великдень» 

- Опрацювання навчального матеріалу у 

вигляді семінару-практикуму 

«Використання су-джок терапії в 

оздоровчо-профілактичній роботі з 

дітьми дошкільного віку». 

https://vseosvita.ua/library/

seminar-praktikum-dla-

vihovateliv-z-problemi-

vikoristanna-su-dzok-

terapii-v-ozdorovco-

profilakticnij-roboti-z-

ditmi-doskilnogo-viku-

220992.html 

2. Організаційна робота з батьками  

- Розміщення актуальної інформації для 

батьків у Viber-чаті щодо профілактики 

коронавірусу. Наголосити на 

необхідності частого миття рук (не 

менше 30секунд). Слікувати за 

інформаційною чистотою Viber-чату. 

- Консультація “Логопедична робота з 

розвитку фонематичного сприймання ” 

 

Viber- група 

 

 

 

https://vseosvita.ua/library/l

ogopedicna-robota-z-

rozvitku-fonematicnogo-

sprijmanna-242272.html 

3. Співпраця з дітьми  

- Пісенний мультик «Великдень» 

- Організувати фотоконкурс «Моя 

пасочка»  

https://www.youtube.com/

watch?v=4oB-W1rl4i0 

Viber- група 

ІІІ тиждень 20.04-24.04 

День 20.04.2020р. Вихідний-Великдень 

День 21.04.2020р. 

№ Завдання Інформаційне 

забезпечення, ресурси 

1. Підвищення фахової майстерності 

- Ознайомитись із новинками Видавництв 

методичних посібників для вихователів 

 

https://www.youtube.com/watch?v=DU9qfomwHOs
https://www.youtube.com/watch?v=DU9qfomwHOs
https://www.youtube.com/watch?v=DU9qfomwHOs
https://vseosvita.ua/library/seminar-praktikum-dla-vihovateliv-z-problemi-vikoristanna-su-dzok-terapii-v-ozdorovco-profilakticnij-roboti-z-ditmi-doskilnogo-viku-220992.html
https://vseosvita.ua/library/seminar-praktikum-dla-vihovateliv-z-problemi-vikoristanna-su-dzok-terapii-v-ozdorovco-profilakticnij-roboti-z-ditmi-doskilnogo-viku-220992.html
https://vseosvita.ua/library/seminar-praktikum-dla-vihovateliv-z-problemi-vikoristanna-su-dzok-terapii-v-ozdorovco-profilakticnij-roboti-z-ditmi-doskilnogo-viku-220992.html
https://vseosvita.ua/library/seminar-praktikum-dla-vihovateliv-z-problemi-vikoristanna-su-dzok-terapii-v-ozdorovco-profilakticnij-roboti-z-ditmi-doskilnogo-viku-220992.html
https://vseosvita.ua/library/seminar-praktikum-dla-vihovateliv-z-problemi-vikoristanna-su-dzok-terapii-v-ozdorovco-profilakticnij-roboti-z-ditmi-doskilnogo-viku-220992.html
https://vseosvita.ua/library/seminar-praktikum-dla-vihovateliv-z-problemi-vikoristanna-su-dzok-terapii-v-ozdorovco-profilakticnij-roboti-z-ditmi-doskilnogo-viku-220992.html
https://vseosvita.ua/library/seminar-praktikum-dla-vihovateliv-z-problemi-vikoristanna-su-dzok-terapii-v-ozdorovco-profilakticnij-roboti-z-ditmi-doskilnogo-viku-220992.html
https://vseosvita.ua/library/seminar-praktikum-dla-vihovateliv-z-problemi-vikoristanna-su-dzok-terapii-v-ozdorovco-profilakticnij-roboti-z-ditmi-doskilnogo-viku-220992.html
https://vseosvita.ua/library/logopedicna-robota-z-rozvitku-fonematicnogo-sprijmanna-242272.html
https://vseosvita.ua/library/logopedicna-robota-z-rozvitku-fonematicnogo-sprijmanna-242272.html
https://vseosvita.ua/library/logopedicna-robota-z-rozvitku-fonematicnogo-sprijmanna-242272.html
https://vseosvita.ua/library/logopedicna-robota-z-rozvitku-fonematicnogo-sprijmanna-242272.html
https://www.youtube.com/watch?v=4oB-W1rl4i0
https://www.youtube.com/watch?v=4oB-W1rl4i0


- Виготовлення дидактичної гри зі сталого 

розвитку «Оціни вчинок» 

2. Організаційна робота з батьками  

- Повторно розмістити пам’ятку для 

батьків у Viber-чаті «Коронавірус: 

симптоми, профілактика».  Наголосити 

на важливості перебування вдома. 

- Маленька різниця у віці дітей: поради 

батькам 

 

Viber- група 

 

 

https://childdevelop.com.ua

/articles/upbring/9061/ 

3. Співпраця з дітьми  

- Продовжуємо знайомитися з весняними 

квітами та малюємо Тюльпан 

http://allforchildren.com.ua

/draw71.htm 

День 22.04.2020р. 

№ Завдання Інформаційне 

забезпечення, ресурси 

1. Підвищення фахової майстерності 

-  Виготовлення масок до рухливих ігор. 

- Опрацювання посібника «Театралізована 

діяльність як засіб розвитку особистості 

дошкільника» 

Роздруковування,ламінув

ання. 

https://vseosvita.ua/library/t

eatralizovana-dialnist-ak-

zasib-rozvitku-osobistosti-

doskilnika-185043.html 

2. Організаційна робота з батьками  

- Розміщення актуальної інформації для 

батьків у Viber-чаті щодо профілактики 

коронавірусу. Наголосити на 

необхідності частого миття рук (не 

менше 30секунд). Слікувати за 

інформаційною чистотою Viber-чату. 

- Індивідуальні онлайн-бесіди з батьками 

 

Viber- група 

3. Співпраця з дітьми  

День захисту Землі 

- Намалювати малюнок «Моя планета-

Земля» Фото малюнків надіслати у 

вайбер-чат. 

- Онлайн –заняття на тему «Веселка» 

https://vseosvita.ua/library/

prezentacia-zemla-nas-

spilnij-dim-14448.html 

https://www.youtube.com/

watch?v=5zopxaGQwNM 

День 23.04.2020р. 

№ Завдання Інформаційне 

забезпечення, ресурси 

1. Підвищення фахової майстерності 

- Підготовка демонстраційного матеріалу 

для вивчення цифр та математичних 

знаків 

 

 

 

 

https://childdevelop.com.ua/articles/upbring/9061/
https://childdevelop.com.ua/articles/upbring/9061/
http://allforchildren.com.ua/draw71.htm
http://allforchildren.com.ua/draw71.htm
https://vseosvita.ua/library/teatralizovana-dialnist-ak-zasib-rozvitku-osobistosti-doskilnika-185043.html
https://vseosvita.ua/library/teatralizovana-dialnist-ak-zasib-rozvitku-osobistosti-doskilnika-185043.html
https://vseosvita.ua/library/teatralizovana-dialnist-ak-zasib-rozvitku-osobistosti-doskilnika-185043.html
https://vseosvita.ua/library/teatralizovana-dialnist-ak-zasib-rozvitku-osobistosti-doskilnika-185043.html
https://vseosvita.ua/library/prezentacia-zemla-nas-spilnij-dim-14448.html
https://vseosvita.ua/library/prezentacia-zemla-nas-spilnij-dim-14448.html
https://vseosvita.ua/library/prezentacia-zemla-nas-spilnij-dim-14448.html
https://www.youtube.com/watch?v=5zopxaGQwNM
https://www.youtube.com/watch?v=5zopxaGQwNM


- Читання  навчальної програми «Дитина». 

Ознайомлення з матеріалом актуальним 

на наступний навчальний рік. 

Програма «Дитина» 

 

2. Організаційна робота з батьками  

- Розміщення актуальної інформації для 

батьків у Viber-чаті щодо профілактики 

корона вірусу (з сайту WHO Всесвітня 

організація здоров’я) 

- Корисні поради  10 речей які діти хочуть 

чути від своїх батьків. 

 

Viber- група 

 

 

https://www.facebook.com/

dityvmisti.Lviv/posts/1703

252083116451/ 

3. Співпраця з дітьми  

- Завдання для дошкільнят: розвиток 

мовлення (навчання грамоти) « Поділ 

слів на склади» 

 

https://www.youtube.com/

watch?v=PXC7yotcd5c 

День 24.04.2020р. 

№ Завдання Інформаційне 

забезпечення, ресурси 

1. Підвищення фахової майстерності 

- Опрацювання лекції «Основи 

педагогічної майстерності» 

- Поповнення папки « Логіко –

математичне виховання» Заняттями для 

дітей  старшого дошкільного віку 

 

http://mallipg.blogspot.com

/p/1.html  

2. Організаційна робота з батьками  

- Розміщення актуальної інформації для 

батьків у Viber-чаті  щодо подальшої 

роботи закладу дошкільної освіти. 

- Консультація для батьків "Роль сім'ї у 

розвитку мовлення дітей" 

Viber- група 

https://naurok.com.ua/kons

ultaciya-dlya-batkiv-rol-

sim-u-rozvitku-movlennya-

ditey-34175.html 

3. Співпраця з дітьми  

- «Прості експерименти, які покажуть, що 

наука вдома – це весело» (відео 

експерименти та досліди, які пояснюють 

природні процеси). 

- Створення власного тестування для 

дошкільнят на сайті «Всеосвіта». 

 

 

https://nus.org.ua/articles/pr

osti-eksperymenty-yaki-

pokazhut-shho-nauka-

vdoma-tse-veselo/ ?fbclid 

=IwAR18yFybb-rHCQ55 F 

JTZX9PFFBqrcRIZxMIrvn

EY3RQW4htPFUPhnVHfJ

9w 

 

https://vseosvita.ua/test/cre

ate 

 

https://www.facebook.com/dityvmisti.Lviv/posts/1703252083116451/
https://www.facebook.com/dityvmisti.Lviv/posts/1703252083116451/
https://www.facebook.com/dityvmisti.Lviv/posts/1703252083116451/
https://www.youtube.com/watch?v=PXC7yotcd5c
https://www.youtube.com/watch?v=PXC7yotcd5c
http://mallipg.blogspot.com/p/1.html
http://mallipg.blogspot.com/p/1.html
https://naurok.com.ua/konsultaciya-dlya-batkiv-rol-sim-u-rozvitku-movlennya-ditey-34175.html
https://naurok.com.ua/konsultaciya-dlya-batkiv-rol-sim-u-rozvitku-movlennya-ditey-34175.html
https://naurok.com.ua/konsultaciya-dlya-batkiv-rol-sim-u-rozvitku-movlennya-ditey-34175.html
https://naurok.com.ua/konsultaciya-dlya-batkiv-rol-sim-u-rozvitku-movlennya-ditey-34175.html
https://nus.org.ua/articles/prosti-eksperymenty-yaki-pokazhut-shho-nauka-vdoma-tse-veselo/%20?fbclid%20=IwAR18yFybb-rHCQ55%20F%20JTZX9PFFBqrcRIZxMIrvnEY3RQW4htPFUPhnVHfJ9w
https://nus.org.ua/articles/prosti-eksperymenty-yaki-pokazhut-shho-nauka-vdoma-tse-veselo/%20?fbclid%20=IwAR18yFybb-rHCQ55%20F%20JTZX9PFFBqrcRIZxMIrvnEY3RQW4htPFUPhnVHfJ9w
https://nus.org.ua/articles/prosti-eksperymenty-yaki-pokazhut-shho-nauka-vdoma-tse-veselo/%20?fbclid%20=IwAR18yFybb-rHCQ55%20F%20JTZX9PFFBqrcRIZxMIrvnEY3RQW4htPFUPhnVHfJ9w
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ІV тиждень 27.04-30.04 

День 27.04.2020р. 

№ Завдання Інформаційне 

забезпечення, ресурси 

1. Підвищення фахової майстерності 

- Самоосвіта. Перегляд вебінару 

«Розвиток творчих здібностей 

дошкільників засобами ТРВЗ (робочі 

кейси»  

- Поповнити мікрометодкабінет групи 

дидактичною грою «Коли цвіте ця 

квіточка?» 

https://vseosvita.ua/webinar

/rozvitok-tvorcih-

zdibnostej-doskilnikiv-

zasobami-trvz-roboci-kejsi-

180.html 

 

2. Організаційна робота з батьками  

- Розміщення актуальної інформації для 

батьків у Viber-чаті щодо профілактики 

коронавірусу. Наголосити, що 

найкращий засіб профілактики – 

ізоляція. 

- Поради батькам щодо патріотичного 

виховання дітей дошкільного віку 

«Україна – моя Батьківщина» 

Viber- група 

 

3. Співпраця з дітьми  

- Музичні інструменти нашого народу 

(пісні + текст) 

- Руханка «Кроком руш» 
 

https://www.youtube.com/

watch?v=gA5G-Ie6eG8 

https://www.youtube.com/

watch?v=cUmvYKFcP2g 

День 28.04.2020р. 

№ Завдання Інформаційне 

забезпечення, ресурси 

1. Підвищення фахової майстерності 

- Опрацювання журналу «Методична 

скарбничка вихователя» №3, 2020, 

підбір ілюстративного матеріалу до 

занять зі старшою групою.  

- Поповнення картотеки рухливих ігор, 

рухливими іграми  на наступний 

навчальний рік 

 

https://evykhovatel.mcfr.ua/?

from= id2cabinet  

 

2. Організаційна робота з батьками  

- Розміщення актуальної інформації для 

батьків у Viber-чаті щодо профілактики 

коронавірусу. Наголосити на 

 

Viber- група 
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необхідності частого миття рук (не 

менше 30секунд). Слікувати за 

інформаційною чистотою Viber-чату 

- Консультація для батьків "Як допомогти 

дитині відчути себе впевненою" 

https://vseosvita.ua/library/k

onsultacia-dla-batkiv-ak-

dopomogti-ditini-vidcuti-

sebe-vpevnenou-

263335.html 

3. Співпраця з дітьми  

- Переглянути пізнавальне відео про 

Україну 

- Та спробувати передати красу нашої 

країни на аркуші. З нетерпінням чекаю 

на ваші фотозвіти. 
 

 

https://www.youtube.com/w

atch?v=tfzkG8kMcAc&featu

re=youtu.be 

Viber- група 

 

День 29.04.2020р. 

№ Завдання Інформаційне 

забезпечення, ресурси 

1. Підвищення фахової майстерності 

- Опрацювання статті К. Крутій у своїй 

статті «Термінологічне поле дошкільної 

дидактики: дизайн, сценарій чи все-таки 

конспект заняття?» 

- Створення  демонстраційного  матеріалу 

для розвитку зв’язного мовлення 

«Ілюстрації до казок ». 

 

https://detsad58.wixsite.com/

2013/---c1tyo 

2. Організаційна робота з батьками  

- Повторно розмістити пам’ятку для 

батьків у Viber-чаті «Коронавірус: 

симптоми, профілактика».  Наголосити 

на важливості перебування вдома. 

- Поради батькам «Як зберегти психічне 

здоров’я в умовах соціальної ізоляції?» 

Viber- група 

 

https://vseosvita.ua/webinar/

ak-zberegti-psihicne-

zdorova-v-umovah-

socialnoi-izolacii-169.html 

3. Співпраця з дітьми  

- Сьогодні  ми працюємо з віршики про 

Україну. Прочитайте їх своїм діткам, а 

за бажанням можете вивчити той, який 

сподобається Вашій дитині. 

 

 

https://dity.te.ua/pro_ukrainu 

Viber- група 

 

День 30.04.2020р. 

№ Завдання Інформаційне 

забезпечення, ресурси 

1. Підвищення фахової майстерності 

- Читання  навчальної програми 

«Дитина». Ознайомлення з матеріалом 

 

Програма «Дитина» 

https://vseosvita.ua/library/konsultacia-dla-batkiv-ak-dopomogti-ditini-vidcuti-sebe-vpevnenou-263335.html
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актуальним на наступний навчальний 

рік. 

- Виготовлення папки-пересувки на тему: 

«Трудове виховання дітей » 

 

2. Організаційна робота з батьками  

- Розміщення актуальної інформації для 

батьків у Viber-чаті щодо профілактики 

корона вірусу (з сайту WHO Всесвітня 

організація здоров’я) 

- Надіслати батькам мнемотаблицю 

«Опис квітки» із запитаннями для дітей 

та картки із зображеннями для роботи. 

Viber- група 

 

3. Співпраця з дітьми  

- Перегляд мультфільма за Українською 

народною казкою “Кривенька качечка” 

 

- Ліпимо говну героїню до казочки 

             “Кривенька качечка” 
 

https://www.youtube.com/w

atch?v=h0WIdfgxjJc&featur

e=youtu.be 

https://ua.szaboveronika.com

/articles/dom-i-semja/utka-

iz-plastilina.html 
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