
Індивідуальний план дистанційної роботи 

вихователя молодшої групи №3 Грабарівської Ю.Б. 

на час карантину 27.04.2020 - 11.05.2020 

 

І тиждень 27.04-01.05 «Україна – моя Батьківщина!» 

День 27.04. – понеділок 

№ Завдання Інформаційне забезпечення, ресурси 

1. Взаємодія з батьками: 

Консультація: "Патріотизм 

плекається в родині" 

 

 

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

vihovateliv-patriotizm-plekaetsa-v-rodini-

244864.html 

2. Співпраця з дітьми: 

«Символи України»  

Повчальне відео для дітей. 

«Що таке вишивка?» 

Пізнавальний мультфільм. 

 

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

MnM 

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

pbsg 

3. Підвищення фахової 

майстерності: 

Виготовлення дидактичної гри 

«Малюємо символи України з 

Lego» 

 

День 28.04. – вівторок 

№ Завдання Інформаційне забезпечення, ресурси 

1. Взаємодія з батьками: 

Консультація "Виховні традиції 

українського родинного 

спілкування" 

 

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

vihovni-tradicii-ukrainskogo-rodinnogo-

spilkuvanna-156016.html 

2. Співпраця з дітьми: 

«Легендарні обереги!» 

Пізнавальний мультфільм. 

«Зайчик». Ліплення. 

 

 

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

Hpeg 

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

MELo 

3. Підвищення фахової 

майстерності: 

Перегляд вебінару: «Розвиток 

стресостійкості у дітей: ігри та 

прийоми» 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=o7l3HHW

jmKY&list=PLbrO4bE48Wa9JLPY5VrAkQ0s

mKmU82HcD&index=60 
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День 29.04. – середа 

№ Завдання Інформаційне забезпечення, ресурси 

1. Взаємодія з батьками: 

Консультація: «Українська 

народна пісня - частина народної 

медицини». 

 

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

batkiv-ukrainska-narodna-pisna-castina-

narodnoi-medicini-139088.html 

2. Співпраця з дітьми: 

Слухання дитячої пісні «Дощик» 

 

 «Слово української дитини!»  

Патріотичний мультфільм про 

Україну. 

 

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

wU8sKs 

https://www.youtube.com/watch?v=Fgk1LR

EdYWY 

 

3. Підвищення фахової 

майстерності:  

    Розробити перспективне 

планування гуртка «Нехворійко» 

на наступну вікову групу. 

 

День 30.04. – четвер  

№ Завдання Інформаційне забезпечення, ресурси 

1. Взаємодія з батьками: 

Консультація "Відродження 

українських оберегів" 

 

 

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

vidrodzenna-ukrainskih-oberegiv-

153226.html 

2. Співпраця з дітьми: 

«Подорож Україною» (вивчаємо 

місцевість). Розвиваючий 

мультфільм. 

 «Зайчик» Аплікація з 

кольорового паперу. 

 

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

9Bh72mw&t=58s 

 

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

vhSI&list=TLPQMDIwNTIwMjBrwQ67d6-

nRw&index=4 

3. Підвищення фахової 

майстерності: 

   Виготовлення дидактичної гри 

«Малюємо символи України з 

Lego». Продовження. 

 

 

  День 30.04. п′ятниця – Вихідний 
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ІІ тиждень 04.05-08.05 «Я дитина українська – 

українського роду!» 

День 04.05. – понеділок 

№ Завдання Інформаційне забезпечення, ресурси 

1. Взаємодія з батьками:  

Майстер-клас: «Лялька-мотанка 

своїми руками» 

 

https://mini-rivne.com/motanka-mk/ 

2. Співпраця з дітьми: 

   «Лялька-мотанка з ниток». 

Послідовність виготовлення 

ляльки мотанки з ниток.                      

«Вчимося рахувати від 1 до 5 з 

їжачком Жекою». Розвиваючий 

мультик для дітей. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=A7RhTp

4PtZk 

 

https://www.youtube.com/watch?v=qpCB3L

0ARpM 

 

3. Підвищення фахової 

майстерності: 

Перегляд вебінару «Підвищення 

рівня цифрової грамотності 

педагогічних працівників. 

Можливості платформи 

"Всеосвіта" для дистанційного 

навчання» 

 

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

rivna-cifrovoi-gramotnosti-pedagogicnih-

pracivnikiv-mozlivosti-platformi-vseosvita-

dla-distancijnogo-navcanna-184.html 

День 05.05. – вівторок 

№ Завдання Інформаційне забезпечення, ресурси 

1. Взаємодія з батьками:  

Консультація для батьків 

«Колискова у житті дитини» 

 

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

batkiv-koliskova-v-zitti-ditini-258695.html 

2. Співпраця з дітьми: 

«Колискові для дітей». Слухання 

дитячих колискових пісень. 

 «Як ліпити мишку з пластиліну» 

Ліплення 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=WO1TB

dZNhpw 

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

Xs7ec 

 

3. Підвищення фахової 

майстерності:  
   Виготовлення дидактичної гри 

«Кольорове Lego». 
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День 06.05. – середа 

№ Завдання Інформаційне забезпечення, ресурси 

1. Взаємодія з батьками: 

Консультація: «Чим цікава 

народна іграшка?» 

 

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

rozrobka-dla-doskilnih-navcalnih-zakladiv-

ukrainska-narodna-igraska-164836.html 

 

2. Співпраця з дітьми: 

   «Ляльки з тканини». 

Послідовність виготовлення 

народних ляльок кувадки і 

веснянки із тканини. 

   «Арифметика - малятко 

тітоньки Сови». Перегляд 

повчального мультфільму. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=0ED5D8

pm8K0 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=2UG0TR

Hjm2Y 

3. Підвищення фахової 

майстерності:  

   Розробити перспективне 

планування трудової діяльності 

на наступну вікову групу. 

 

День 07.05. – четвер 

№ Завдання Інформаційне забезпечення, ресурси 

1. Взаємодія з батьками:  

Майстер-клас "Петриківський 

розпис". 

 

https://vseosvita.ua/library/majster-klas-

petrikivskij-rozpis-133441.html 

 

2. Співпраця з дітьми: 

  «Унікальний петриківський 

розпис». Перегляд пізнавального 

відеоролика. 

   «Золота рибка». Аплікація з 

використанням круп. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=y5ZBk8y

dhmg 

 

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

EpU 

3. Підвищення фахової 

майстерності: 

   Опрацювання цікавинок 

останніх номерів навчально-

методичної преси та інтернет-

видань. 
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День 08.05. – п′ятниця 

№ Завдання Інформаційне забезпечення, ресурси 

1. Взаємодія з батьками: 

«Український віночок». Назва та 

значення квітів, які входять в 

український віночок. 

Послідовність та символіка 

стрічок. Пізнавальне відео. 

 

 

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

VNaBdc4XE&t=48s 

 

2. Співпраця з дітьми: 

«Все починається з 

мами». Українська пісня про 

маму. 

«Казка про день матері». Перегляд 

мультфільму. 

Вивчення вірша про маму. 

 

Виготовлення корзинки з квітами 

для матусі своїми руками. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Fyf1lfEj

S_A 

 

https://www.youtube.com/watch?v=fI2NI_5

VLJA 

https://www.youtube.com/watch?v=iqzQF4

VV63w 

3. Підвищення фахової 

майстерності:  

   Виготовлення дидактичної гри 

«Кольорове Lego». Продовження. 

 

 

 

 День 11.05. понеділок – Вихідний 
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