
Індивідуальний план роботи вихователя 

групи раннього віку 

під час карантину (13.03.2020-11.05.2020) 

Дата  Зміст роботи Примітки  
13.03 1. Опрацювати статтю «Що потрібно 

знати освітянам про дистанційну 

роботу» 

2. Підготовка дидактичного 

матеріалу до заняття з ознайомлення 

з природним довкіллям. 

 

3. Опрацювання фахової літератури, 

електронного журналу: «Методична 

скарбничка вихователя». 

 

4.Опитування про стан здоров`я 

дітей. 

 

 

 

 

 

 

 

Інтернет-ресурс: 

https://evykhovatel.mcfr.u

a/?mid=35238  

 

Соціальна мережа Viber 

16.03 Карантинні заходи в групі. 

1.Миття іграшок деззасобами, 

прання лялькового одягу, 

кварцювання. Обробка термометрів 

спиртом. 

 

2.Самоосвіта. Опрацювати: 

- лист МОН №1/9/154 від 11.03.20  

щодо впровадження карантину для 

усіх типів закладів освіти. 

 

 

 

 

3.Дистанційна робота з батьками: 

Інформація про карантин з 

коронавірусу( дистанційно, 

соцмережа Viber). 

4. Скласти план роботи під час 

карантину. 

 

 

 

 

 

 

Інтернет-ресурс: 

https://mon.gov.ua/ua/new

s/z-12-bereznya-

zaprovadzhuyetsya-

tritizhnevij-karantin-u-

vsih-zakladah-osviti    

 
 

https://www.ukrinform.ua/

rubric-society/2895549-v-

ukraini-tritiznevij-

karantin-cerez-

koronavirus.html  

17.03 1. Обробка дидактичного матеріалу 

та дидактичних ігор, кварцювання. 

2. Наведення порядку в осередках, 

обробка деззасобами поверхонь 

шаф, контейнерів. 
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3. Упорядкувати  робочу 

документацію групи (журнал 

щоденного відвідування). 

Індивідуально 

18.03 1.Самоосвіта.Перегляд вебінару : 

«Розвиток мислення та мовлення як 

складова розвивальних занять для 

дошкільнят» 

2. Дистанційна робота з батьками. 

3. Корекція календарного плану з 

навчально-виховної роботи на ІІІ 

квартал 2019-2020 р. 

Платформа Всеосвіта 

https://www.youtube.com/

watch?v=U9G7tIvpoKc  

 

Соцмережа Viber 

19.03 1.Самоосвіта:"Сучасні підходи до 

проведення заняття в ЗДО!" 

 

2. Опрацювати літературу (журнали 

«Дошкільне виховання» за 2019-

2020р.) 

3.Розробити консультацію для 

батьків : «Над чим працювати 

батькам з дитиною під час 

карантину» 

4.Опитування про стан здоров`я 

дітей. 

Інтернет-ресурс: 

https://www.youtube.com/

watch?v=MzZHAEHxelY  

 

 

 

соцмережа Viber 

20.03 Самоосвіта: 

1. Перегляд вебінару : «Вчимося 

дружити. Практичні підходи».  

 

 2.Консультація батьків щодо 

поводження під час національного 

карантину. 

 

 

3.Розповсюдити інформаційну 

пам`ятку батькам «Як уберегтися від 

коронавірусу?». 

 

4. Розробити консультацію для 

батьків за роботою Л. Разенко «6 

причин ,чому читання в голос 

дивовижно впливає на дітей». 

 

Інтернет-ресурс: 

https://www.youtube.com/

watch?v=MmFKDxGiqaI  

 

https://www.ukrinform.ua/

rubric-society/2895549-v-

ukraini-tritiznevij-

karantin-cerez-

koronavirus.html  
 

https://www.adm-

km.gov.ua/?p=72459  

 

https://osvitoria.media/ne

ws/7-prychyn-chomu-

chytannya-vgolos-

dyvovyzhno-vplyvaye-na-

ditej-doslidzhennya/  

23.03 1.Самоосвіта. Прийняти участь у 

вебінарі «Практичні поради щодо 

організації дистанційного навчання 

під час карантину». 

Платформа Всеосвіта 

https://www.youtube.com/

watch?v=omSH5KnON28  
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2.Поповнення папки  «Розвиток 

мови та культура мовленнєвого 

спілкування» оповіданнями Василя 

Сухомлинського. 

3.Консультація для батьків : 

«Виготовлення та правильний 

пошив марлевої пов’язки». 

http://dspu.edu.ua/pedagog

ics/arhiv/29_ch1_2014/6.p

df  

 

 

http://uoz.dp.ua/all/2020  

24.03 1.Перегляд відео-уроку « Як 

виготовити марлеву пов`язку». 

 

2.Опрацювати закон « Про внесення 

змін до деяких законодавчих актів 

України, спрямованих на 

запобігання виникненню і 

поширенню коронавірусної хвороби 

(COVID-19)» 

3.Упорядкувати дидактичний 

матеріал для роботи з дітьми: 

«Хто,де живе?», «Хто,що їсть?». 

4.Виготовлення дидактичного 

матеріалу «Перелітні птахи». 

Інтернет-ресурс: 

https://www.youtube.com/

watch?v=2o5SVCpD_x8   

https://zakon.rada.gov.ua/l

aws/show/530-20  

 

 

 

 

Індивідуально 

 

 

 

Роздрукувати 

25.03 Робота  в дистанційному режимі. 

1.Самоосвіта.Перегляд  

Всеукраїнського онлайн-семінару 

«Психологічна служба в системі 

освіти України». 

2. Підготувати дидактичний 

матеріал (руханка для дітей 

«Чудовий день»). 

3.Поширити батькам інформацію 

щодо відео-матеріалу («Дні тижня»).  

Інтернет-ресурс: 

https://vseosvita.ua/semina

r/3 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/

watch?v=0e7X3frDlQ  

26.03 1.Самоосвіта. Перегляд 

вебінару:«Середовище, що належить 

дітям» – четвертий вебінар проєкту 

«Підвищення якості дошкільної 

освіти в Україні» 

 

2.Упорядкувати дидактичний 

матеріал для роботи з дітьми: 

«Казки-оповідки В.О. 

Сухомлинського». 

 

3.Повідомлення батькам про 

продовження карантину і освітньо-

виховну роботу в онлайн-режимі.  

Інтернет-ресурс: 

http://knowledge.org.ua/uk

/seredovishhe-shho-

nalezhit-ditjam-chetvertij-

vebinar-proiektu-

pidvishhennja-jakosti-

doshkilnoi-osviti-v-

ukraini-11-02-2020-r/  

 

 

 

 

Індивідуальна і 

дистанційна форма 

спілкування 
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4.Опитування про стан здоров`я 

дітей. 

 

(соцмережа Viber, 

телефон) 

27.03 1.Самоосвіта. Перегляд вебінару: 

«Розвиток соціальних навичок у 

дітей:ігри та вправи». 

 

 

 

2.Консультація для батьків «Поради 

як зберегти здоров`я» (перегляд за 

посиланням). 

 

 

3.Поповнення папки  «Розвиток 

мови та культура мовленнєвого 

спілкування» загадками. 

4.Індивідуальні консультації для 

батьків групи в онлайн-режимі. 

Платформа Всеосвіта 

https://vseosvita.ua/webina

r/rozvitok-socialnih-

navicok-u-ditej-igri-ta-

vpravi-147.html  

 

https://vseosvita.ua/library

/konsultacia-dla-batkiv-

poradi-ak-zberegti-

zdorova-232161.html  

 

http://zagadki.org.ua/ua/ri

ddles/kids/  

 

 

Соцмережа Viber, 

телефон 

30.03 1. Самоосвіта. Перегляд вебінару: 

«Екологічність у контексті 

дбайливого ставлення до здоров'я 

учасників освітнього процесу». 

2.Консультація-пам`ятка  для 

батьків: «Як говорити з дітьми про 

епідемію». 

3.Упорядкувати дидактичну гру : 

«Кубики кидаємо- професії 

вивчаємо». 

4.Індивідуальні консультації для 

батьків групи в онлайн-режимі. 

Інтернет-ресурс: 

https://www.youtube.com/

watch?v=amIjXTf8Dfk  

 

http://yu.mk.ua/news/show

/yak_govoriti_z_ditmi_pro

_epidemiyu_pamyatka 

 

 

 

Соціальна мережа Viber, 

телефон 

31.03 1.Самоосвіта. Перегляд семінару на 

тему: «Дошкільна освіта як складова 

частина системи безперервної освіти 

в Україні». 

2.Перегляд новинок інформаційно-

методичної літератури.   

3.Індивідуальна робота з батьками 

онлайн. 

 

Інтернет-ресурс: 

https://www.youtube.com/

watch?v=7101MqF69zM  

 

 

 

Соціальна мережа Viber, 

телефон 

01.04 1.Консультація для батьків: «Роль 

сенсорного виховання у розвитку 

особистості дитини  

раннього віку».  

 

Інтернет-ресурс: 

http://rosynka-

rivne.pp.ua/metodichna-

stor-nka/konsultac-ja-dlja-
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2.Надати посилання батькам на сайт 

«Казки світу-це величезна книга 

казок». 

 

3.Виготовлення дидактичного 

матеріалу до гри «Шумові 

коробочки» за методикою Марії 

Монтессорі. 

4.Індивідуальні консультації для 

батьків групи в онлайн-режимі. 

batk-v-rol-sensornogo-

.html  
 

https://kazki-svitu.org.ua/  

 

 
 

https://ppt4web.ru/pedago

gika/sensornijj-rozvitok-

dtejj-rannogo-vku-za-

metodikoju-mar-

montessor.html  

 

соцмережа Viber, 

телефон 

02.04  1. Робота з батьками. Розміщення в 

соціальній мережі мультфільму 

«Уроки  доброти». 

 

2.Самоосвіта:«Діти на карантині: як 

правильно пережити вимушені 

канікули вдома». 

 

 

3.Поповнення папки «Сенсорне 

виховання» заняттями для дітей 

раннього віку.  

4.Підготувати добірку матеріалів до 

планових батьківських зборів. 

Інтернет-ресурс: 

https://www.youtube.com/

watch?v=mdsKSPZny8E  

 

https://www.the-

village.com.ua/village/chil

dren/children/295481-

pravila-dlya-batkiv-na-

chas-karantinu  

 

Роздрукування 

03.04 1.Самоосвіта.Перегляд вебінару 

цифрового видавництва MCRF , 

тема «Психологічний 

антикоронавірус: як налаштуватися 

на дистанційну роботу, споживати 

інформацію та опиратися паніці». 

 

2.Написання календарних планів 

навчально-виховного процесу на 

квітень місяць у групі раннього віку. 

 

3.Робота з батьками: пропозиція 

переглянути розвиваючі мультики  

українською мовою –«З Любов’ю до 

дітей». 

4.Консультація для батьків: 

«Залишайся вдома». 

Інтернет-ресурс: 

https://naseminar.com.ua/s

eminar/618-

psihologchniy-

antikoronavrus-yak-

nalashtuvatisya-na-

distantsynu-robotu-

spojivati-nformatsyu  

 

 

 

 

https://www.youtube.com/

watch?v=X56zfqOWtsU  
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https://naseminar.com.ua/seminar/618-psihologchniy-antikoronavrus-yak-nalashtuvatisya-na-distantsynu-robotu-spojivati-nformatsyu
https://naseminar.com.ua/seminar/618-psihologchniy-antikoronavrus-yak-nalashtuvatisya-na-distantsynu-robotu-spojivati-nformatsyu
https://www.youtube.com/watch?v=X56zfqOWtsU
https://www.youtube.com/watch?v=X56zfqOWtsU


5.Опитування про стан здоров`я 

дітей. 

соцмережа Viber, 

телефон 

06.04 1.Самоосвіта. Перегляд вебінару: 

«Екологічність у контексті 

дбайливого ставлення до здоров'я 

учасників освітнього процесу». 

2. Поповнення папки рухливих ігор, 

іграми «Не зачепи», «Влучи в 

обруч». 

Інтернет-ресурс: 

https://www.youtube.com/

watch?v=amIjXTf8Dfk  

 

https://doshkilnyk.in.ua/ru

hlyvi-ihry-dlja-ditej-

rannoho-viku/  

07.04 1.Вебінар: «Ігри на розвиток  

пізнавальної сфери дітей 

дошкільного віку». 

 

2.Уроки ліплення  для дітей «Як 

ліпити мишку з пластиліну». 

 

3.Індивідуальна робота з батьками 

онлайн. 

4.Опитування про стан здоров`я 

дітей. 

Інтернет-ресурс: 

https://www.youtube.com/

watch?v=k84RKvLENOk   

 

https://www.youtube.com/

watch?v=XZgpcWXs7ec

&list=PLElG6fwk_0UkV

Y50JOJxntVz739M4pUsB   

 

(соцмережа Viber, 

телефон) 

08.04 1.Дистанційна взаємодія з родинами 

вихованців. 

2.Робота з батьками: запропонувати 

переглятути «Це наше і це твоє – 

YouTube навчальні відеоролики про 

Україну». 

3.Рекомендувати комплекси 

зарядок-руханок . 

(соцмережа Viber, 

телефон) 

 

Інтернет-ресурс: 

https://sashkaua.ucoz.ua/  

 

 

https://www.youtube.com/

watch?v=pcLMi59Pqhw  

09.04 1.Виготовлення дидактичної гри  

«Що зайве? Іграшки». 

2.Поповнення папки «Поради 

батькам» консультацією «Навчаємо 

дитину поважати тих, хто навколо».   

3.Порадити матеріал для 

закріплення знань дітей про 

здоровий спосіб життя з метою 

бережливого ставлення до свого 

здоров`я. 

4.Практичні навички виконання 

правил особистої гігієни. 

Роздрукувати 

 

Інтернет-ресурс: 

https://childdevelop.com.u

a/articles/upbring/7438/ 

 

Дистанційно 

Соціальна мережа Viber, 

телефон 

10.04 1.Виготовлення дидактичної гри 

«Склади писанку». 

2. Самоосвіта: «Сенсорний 

розвиток» «Сенсорний розвиток 

Роздрукувати 

 

Інтернет-ресурс: 

https://www.youtube.com/watch?v=amIjXTf8Dfk
https://www.youtube.com/watch?v=amIjXTf8Dfk
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https://www.youtube.com/watch?v=XZgpcWXs7ec&list=PLElG6fwk_0UkVY50JOJxntVz739M4pUsB
https://sashkaua.ucoz.ua/
https://www.youtube.com/watch?v=pcLMi59Pqhw
https://www.youtube.com/watch?v=pcLMi59Pqhw
https://childdevelop.com.ua/articles/upbring/7438/
https://childdevelop.com.ua/articles/upbring/7438/


дітей: заняття й організаційні 

особливості». 

 

3.Поповнення папки: «Розвиток 

мови та культура мовленнєвого 

спілкування» заняттям для дітей 

раннього віку на тему: «Великдень». 

 

 

4. Індивідуальна робота з батьками 

онлайн. 

https://www.pedrada.com.

ua/article/2324-sensorniy-

rozvitok-dtey-rannogo-vku  

 

https://vseosvita.ua/library

/integrovane-zanatta-dla-

ditej-rannogo-viku-

219737.html  

 

Соціальна мережа Viber, 

телефон 

13.04 1.Вихователі рекомендують: «Чим 

зайняти дошкільнят під час 

самоізоляції». 

 

 

 

2.Перегляд новинок інформаційно-

методичної літератури 

3.Консультація для батьків 

«Великодній кошик». 

4.Опитування про стан здоров`я 

дітей. 

Інтернет-ресурс: 

https://vseosvita.ua/news/v

ykhovateli-rekomenduiut-

chym-zainiaty-doshkilniat-

pid-chas-samoizoliatsii-

14213.html  

 

 

 

Соціальна мережа Viber, 

телефон 

14.04 1.Самоосвіта. Перегляд вебінару: 

«Ігрові методики для розвитку 

мовлення». 

 

2.Консультація для батьків в онлайн-

режимі: «Чим зайнятися з дітьми під 

час карантину: топ -7 веселих 

розваг». 

Платформа Всеосвіта 

https://www.youtube.com/

watch?v=AWVOuTChTQ

Y  

 

Інтернет-ресурс: 

https://www.unian.ua/gam

es/10911095-yak-veselo-

provesti-chas-

nezvazhayuchi-na-

karantin-top-7-

naykrashchih-nastilnih-

igor.html  

15.04 1.Самоосвіта.Перегляд 

вебінару:«Педагогічні підходи в 

роботі з дитиною-шульгою». 

 

2. Виготовлення дидактичної гри 

«Пори року». 

3. Дистанційна взаємодія з родинами 

вихованців. 

Інтернет-ресурс: 

https://www.youtube.com/

watch?v=qSLd5aXZvXY  

 

Роздрукувати 

 

Соціальна мережа Viber, 

телефон 

https://www.pedrada.com.ua/article/2324-sensorniy-rozvitok-dtey-rannogo-vku
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https://vseosvita.ua/news/vykhovateli-rekomenduiut-chym-zainiaty-doshkilniat-pid-chas-samoizoliatsii-14213.html
https://vseosvita.ua/news/vykhovateli-rekomenduiut-chym-zainiaty-doshkilniat-pid-chas-samoizoliatsii-14213.html
https://www.youtube.com/watch?v=AWVOuTChTQY
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16.04 1.Самоосвіта.Перегляд вебінару: «Як 

зберегти психічне здоров'я в умовах 

соціальної ізоляції». 

 

Дистанційна робота з батьками. 

Запропонувати батькам: 

2.Ігри з крашанками і писанками. 

3. Переглянути Великодні 

мультфільми для дітей. 

Інтернет-ресурс: 

https://www.youtube.com/

watch?v=Zl8P-J0iXqY  

 

Соціальна мережа Viber, 

телефон 

https://amazingukraine.pro

/culture/velykodni-

multfilmy-dlia-ditei-

ukrainskoiu-movoiu-

video/  

17.04 1.Самоосвіта.Перегляд вебінару: 

«Організація ігор і вправ 

спрямованих на розвиток навичок 

спілкування у дітей». 

2. Дистанційна взаємодія з родинами 

вихованців. 

3.Запропонувати батькам українські 

казки та розвиваючі онлайн-ігри для 

дітей. 

Інтернет-ресурс: 

https://www.youtube.com/

watch?v=LIInxYrrmXk  

 

(соцмережа Viber, 

телефон) 

 

Інтернет-ресурс: 

https://www.manamonster.

com/uk  

 

21.04 1.Самоосвіта. Перегляд онлайн 

семінару: «Дошкільна освіта як 

складова частина системи 

безперервної освіти в Україні». 

2. Дистанційна взаємодія з родинами 

вихованців. « Корисні підказки. 

Імунітет». 

3. Індивідуальна робота з батьками 

онлайн. 

Інтернет-ресурс: 

https://www.youtube.com/

watch?v=7101MqF69zM 

 

https://www.youtube.com/

watch?v=X_t2fGl-7qo  

 

(соцмережа Viber, 

телефон) 

22.04 1.Самоосвіта. Перегляд вебінару: 

«Дидактичні ігри на розвиток 

мовлення в корекційно-ігровій 

діяльності дошкільнят». 

2.Робота з батьками. Консультація 

на тему: «7 покарань, які 

недопустимі при вихованні дитини». 

3.Опитування про стан здоров`я 

дітей. 

Інтернет-ресурс: 

https://www.youtube.com/

watch?v=i16JujP2aik  

 

https://www.the-

village.com.ua/village/chil

dren/children/257615-chi-

mozhna-karati-ditey  

(соцмережа Viber, 

телефон) 

23.04 1.Самоосвіта. Перегляд онлайн 

вебінару «Розвиток соціальних 

навичок у дітей:ігри та вправи». 

 

 

Інтернет-ресурс: 

https://vseosvita.ua/webina

r/rozvitok-socialnih-

navicok-u-ditej-igri-ta-

vpravi-147.html 

https://www.youtube.com/watch?v=Zl8P-J0iXqY
https://www.youtube.com/watch?v=Zl8P-J0iXqY
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https://www.youtube.com/watch?v=LIInxYrrmXk
https://www.youtube.com/watch?v=LIInxYrrmXk
https://www.manamonster.com/uk
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https://www.youtube.com/watch?v=X_t2fGl-7qo
https://www.youtube.com/watch?v=X_t2fGl-7qo
https://www.youtube.com/watch?v=i16JujP2aik
https://www.youtube.com/watch?v=i16JujP2aik
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https://www.the-village.com.ua/village/children/children/257615-chi-mozhna-karati-ditey
https://www.the-village.com.ua/village/children/children/257615-chi-mozhna-karati-ditey
https://www.the-village.com.ua/village/children/children/257615-chi-mozhna-karati-ditey
https://vseosvita.ua/webinar/rozvitok-socialnih-navicok-u-ditej-igri-ta-vpravi-147.html
https://vseosvita.ua/webinar/rozvitok-socialnih-navicok-u-ditej-igri-ta-vpravi-147.html
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2. Дистанційна взаємодія з родинами 

вихованців. 

3.Корекція календарно-тематичного 

планування роботи на  

квітень-травень. 

4. Поповнення папки: «Сенсорно-

пізнавальний розвиток» заняттям 

для дітей раннього віку на тему: 

«Весна». 

 

(соцмережа Viber, 

телефон) 

 

 

 

Роздрукування 

24.04 1.Самоосвіта. Перегляд вебінару: 

«Вебінар: Вчимося дружити. Шлях 

до ефективної комунікації». 

 

2.Опрацювати сайт « Розумний 

котусь- помічник для матусь». 

 

3. Індивідуальна робота з батьками 

онлайн. 

Інтернет-ресурс: 

https://www.youtube.com/

watch?v=D5t2y2_SIOE  

 

https://www.youtube.com/

channel/UCisuqce0__725

GGIEZmxVYg  

Соціальна мережа Viber, 

телефон 

27.04 1.Самоосвіта. Перегляд вебінару: 

"Хто вони діти з особливими 

освітніми потребами?". 

 

2.Упорядкування планування. 

3.Опрацювати вправи для розвитку  

правильного мовленнєвого дихання. 

 

 

 

4. Дистанційна взаємодія з родинами 

вихованців. 

Інтернет-ресурс: 

https://www.youtube.com/

watch?v=3IO9ukj0FQA  

 

Портал Всеосвіта 

https://vseosvita.ua/library

/vpravi-dla-rozvitku-

pravilnogo-

movlennevogo-dihanna-

6947.html  

 

Соціальна мережа Viber, 

телефон 

28.04 1.Опрацювання сайту «Самотужки» 

 

 

 

2.Розміщення у соціальній мережі 

Viber розвиваючого мультику 

«Овочі. Овочі українською для 

дітей. Машинки. Яйця з 

сюрпризом».  

3.Виготовлення картотеки 

чистомовок для дітей. 

 

Інтернет-ресурс: 

http://www.samotuzhky.co

m.ua/category  

 

https://www.youtube.com/

watch?v=W6GSUDOgpJc  

 

 

 

Роздрукування 

https://www.youtube.com/watch?v=D5t2y2_SIOE
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29.04 1.Опрацювати семінар-практикум 

для педагогів «Місточок 

порозуміння між батьками та ЗДО» 

 

 

 

 

2. Розміщення у соціальній мережі 

Viber майстер-класу для батьків 

«Малюємо долонями». 

 

3.Опитування про стан здоров`я 

дітей. 

Платформа Всеосвіта 

https://vseosvita.ua/library

/seminar-praktikum-dla-

pedagogiv-mistok-

porozuminna-miz-

batkami-ta-dnz-

88651.html  

 

Інтернет-ресурс: 

https://www.youtube.com/

watch?v=O4Y-N59IBFg  

 

Соціальна мережа Viber, 

телефон 

30.04 1.Розміщення в соціальній  мережі 

Viber відео про тварин (Їжачок, 

лисичка). 

2.Виготовлення лепбуку «Безпека 

життєдіяльності». 

3.  Дистанційна взаємодія з 

родинами вихованців. 

Інтернет-ресурс: 

https://www.youtube.com/

watch?v=_yCQchoC8gU  

 

 

Соціальна мережа Viber, 

телефон 

04.05 1.Опрацювати  семінар- тренінг для 

вихователів «Розвиток 

комунікативної культури педагогів в 

сучасному дошкільному закладі». 

 

 

 

 

 

 

2. Розміщення у соціальній мережі 

Viber казки «Сміливе курчатко». 

3.Індивідуальна робота з батьками 

онлайн. 

Інтернет-ресурс: 

http://dyvokray.org.ua/tvor

chist-pedagoga/243-

seminar-trening-dlja-

pedagogiv-doshkilnih-

zakladiv-rozvitok-

komunikativnoi-kulturi-

pedagogiv-v-suchasnomu-

doshkilnomu-zakladi  

 

https://www.youtube.com/

watch?v=Zf9Z3xKW6Gg  

Соціальна мережа Viber, 

телефон 

05.05 1.Самоосвіта. Опрацювати майстер-

клас для педагогів ЗДО «Палітра 

ранкових зустрічей». 

 

 

 

2.Опитування про стан здоров`я 

дітей. 

3.Упорядкування папки з 

самоосвіти. 

Портал Всеосвіта 

https://vseosvita.ua/library

/majster-klas-dla-

pedagogiv-zdo-palitra-

rankovih-zustricej-

228557.html  

 

Соціальна мережа Viber, 

телефон 
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06.05 1.Добірка зразків дидактичного 

матеріалу для занять з розвитку 

мовлення . 

2.Виготовлення масок для рухливих 

ігор. 

3.Перевірка стану здоров’я дітей в 

телефонному режимі. 

4. Упорядкування папки по роботі з 

батьками. 

Інтернет-ресурс 

 

 

Роздрукування 

 

Дистанційно, телефон 

07.05 1.Підготовка конспектів до занять. 

2. Розміщення у соціальній мережі 

Viber «Казка з Татом 2. Загублене 

цуценя». 

3.Індивідуальна робота з батьками 

онлайн. 

 

Інтернет-ресурс: 

https://www.youtube.com/

watch?v=SB4PK2HT2TQ  

Соціальна мережа Viber, 

телефон 

08.05 1.Поповнення папки «Сенсорний 

розвиток» заняттями для для дітей 

раннього віку «Весела подорож до 

звірят». 

2. Дистанційна взаємодія з родинами 

вихованців. 

3. Опитування про стан здоров`я 

дітей. 

4.Інформація щодо приймання дітей 

у групу після карантину. 

5. Підготовка групи до навчально-

виховного процесу. 

 

 

 

 

 

Дистанційно 

(соцмережа Viber, 

телефон) 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=SB4PK2HT2TQ
https://www.youtube.com/watch?v=SB4PK2HT2TQ

