
Індивідуальний план роботи  

Вихователя Глухман Д.П. КЗ «ДНЗ №14 ВМР» 

Групи №4  (6 рік життя ) 

на час карантину 27.04.2020-08.05.2020 

(дистанційний режим) 

І тиждень27.04-30.04 

День 27.04.2020р. 

№ Завдання Відмітки про 

виконання 

1. Розміщення актуальної інформації для батьків у 

Viber-чат щодо профілактики короно вірусу. 

Наголосити, що найкращий засіб профілактики – 

ізоляція. 

 

2. Самоосвіта. Перегляд вебінару «Розвиток творчих 

здібностей дошкільників засобами ТРВЗ (робочі 

кейси»  

https://vseosvita.ua/webinar/rozvitok-tvorcih-zdibnostej-

doskilnikiv-zasobami-trvz-roboci-kejsi-180.html 

 

3. Складання та написання індивідуального плану 

роботи вихователя на другий період карантину 

27.04-08.05.2020р. та пошук матеріалів до плану 

 

4. Робота з батьками: 

Надіслати мнемо-таблицю «Опис квітки» із 

запитаннями для дітей та картки із зображеннями 

для роботи. 

 Дати тему тижня  "Україна моя Батьківщина" 

 

Додається 

 

Viber -чат 

5. Поповнити мікрометод-кабінет групи 

дидактичною грою «Коли цвіте ця квіточка?» 

https://anelok.in.ua/product/dydaktychna-hra-koly-tsvite-tsya-

kvitochka 

 

 

 

 

https://vseosvita.ua/webinar/rozvitok-tvorcih-zdibnostej-doskilnikiv-zasobami-trvz-roboci-kejsi-180.html
https://vseosvita.ua/webinar/rozvitok-tvorcih-zdibnostej-doskilnikiv-zasobami-trvz-roboci-kejsi-180.html
https://anelok.in.ua/product/dydaktychna-hra-koly-tsvite-tsya-kvitochka
https://anelok.in.ua/product/dydaktychna-hra-koly-tsvite-tsya-kvitochka


День 28.04.2020р. 

№ Завдання Відмітки про виконання 

1. Розміщення актуальної інформації для 

батьків у Viber-чаті щодо профілактики 

короно вірусу. Наголосити на 

необхідності частого миття рук (не 

менше 30секунд). Слідкувати за 

інформаційною чистотою Viber-чату.  

 

2. Робота з батьками: 

Порада:  «Як зберегти психічне здоров’я 

в умовах соціальної ізоляції?» 

Безкоштовно 

https://vseosvita.ua/webinar/ak-zberegti-psihicne-

zdorova-v-umovah-socialnoi-izolacii-169.html 

Консультація для батьків: «В які ігри 

грають наші діти».  

Viber-чат   

3. Робота з дітьми: 

Запропонувати переглянути відеоролик 

«Державні і народні символи України», 

та намалювати калину. 

https://www.youtube.com/watch?v=Z1sy5iTidUo&feat

ure=youtu.be 

Опублікувати посилання на відеоролик 

для дітей «Весняні квіти» 

https://www.youtube.com/watch?v=u-OwXeY3-aQ 

Viber-чат 

4. Вивчити з дітьми вірш М. Познанська 

«Конвалії» 

Сторінка додається 

5. Створити скарбничку художнього слова 

про квіти (використати інтернет-ресурс) 

 

6. Індивідуальні онлайн-бесіди з батьками  

7. Самоосвіта чи свої творчі доробки  

 

День 29.04.2020р. 

№ Завдання Відмітки про виконання 

1. Повторно розмістити пам’ятку для 

батьків у Viber-чаті «Коронавірус: 

симптоми, профілактика».  Наголосити 

 

https://vseosvita.ua/webinar/ak-zberegti-psihicne-zdorova-v-umovah-socialnoi-izolacii-169.html
https://vseosvita.ua/webinar/ak-zberegti-psihicne-zdorova-v-umovah-socialnoi-izolacii-169.html
https://www.youtube.com/watch?v=Z1sy5iTidUo&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=Z1sy5iTidUo&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=u-OwXeY3-aQ


на важливості перебування вдома. 

2. Робота з батьками:  

Консультація на тему: «Дистанційне 

навчання у ДНЗ на час карантину» 

Індивідуальна 

консультація по 

телефону 

3. Робота з дітьми: 

Вивчити вірш про неньку Україну за 

бажанням та на вибір дітей 

Творча робота дітей під наглядом 

батьків «Квіточка чудова» (аплікація/ 

малювання) 

Пальчикова гра для дітей  «Квіточка»  
https://www.youtube.com/watch?v=0Ap9-McH28Q 

Viber-чат 

 

 

Заготовки до творчої роботи 

додаються 

4. Поповнити мікрометод кабінет групи 

математичною грою «Квітковий 

рахунок» 

https://anelok.in.ua/product/matematychna-hra-

kvitkovyy-rakhunok-v-mezhakh-10 

 

5. Самоосвіта чи свої творчі доробки 

Продовжувати працювати на 

перспективами для молодшої групи 

(розвиток мовлення) 

 

День 30.04.2020р. 

№ Завдання Відмітки про 

виконання 

1. Розміщення актуальної інформації для 

батьків у Viber-чаті щодо профілактики 

корона вірусу (з сайту WHOВсесвітня 

організація здоров’я) 

 

2. Робота з дітьми: 

Створити інтерактивну гру для дітей 

«Загадкові квіти» 

Надіслати відео  «Руханка разом з 

Івасиком» 
https://www.youtube.com/watch?v=GcDbOAtOfnM&t=48s 

Надіслати інтерактивну гру «Загадкові 

квіти» 

Viber -чат 

3. Робота з батьками: 

Перевірка стану здоров’я дітей в 

телефонному режимі. 

Інформаційний лекторій на тему: 

«Скарбничка сайтів для дітей» 

Viber-чат 

https://www.youtube.com/watch?v=0Ap9-McH28Q
https://anelok.in.ua/product/matematychna-hra-kvitkovyy-rakhunok-v-mezhakh-10
https://anelok.in.ua/product/matematychna-hra-kvitkovyy-rakhunok-v-mezhakh-10
https://www.youtube.com/watch?v=GcDbOAtOfnM&t=48s


4. Скласти перспективне планування 

освітньо-виховної роботи на травень. 

 

5. Самоосвіта чи свої творчі доробки  

6. Продовжувати розробляти перспективні 

плани (малювання, ліплення, 

конструювання) 

 

 

День 1.05.2020р. 

Державний вихідний 

ІІ тиждень04.05-08.05 

День 04.05.2020р. 

№ Завдання Відмітки про 

виконання 

1. Розміщення актуальної інформації для 

батьків у Viber-чаті щодо профілактики 

коронавірусу. Наголосити, що найкращий 

засіб профілактики – ізоляція. 

Надіслати картинку «Будьмо здоровими — 

залишаймось вдома». 

 

 

 

 

додається 

2. Робота з дітьми: 

Дати тему тижня: " Я дитина українська, 

українського роду"  

Запропонувати переглянути відео та 

зобразити віночок українки за бажанням 

дітей. 
https://www.youtube.com/watch?v=h-
VNaBdc4XE&feature=youtu.be 
Надіслати  пізнавальний мультик для дітей 

«Уроки тітоньки Сови. Травень» 
https://www.youtube.com/watch?v=3ARF4GGYswQ 

 

Viber-чат 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=h-VNaBdc4XE&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=h-VNaBdc4XE&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=3ARF4GGYswQ


3. Робота з батьками: 

Запропонувати батькам взяти участь у  

спільній творчій кулінарній роботі з 

дітьми «Страва у вигляді квітки»  

Приготувати чи викласти страву у вигляді 

квітки. Долучити до роботи дітей. 

Фото страв надсилати у вайбер-чат. 

Viber -чат 

 

 

 

 

4. Підготувати медальки за участь у творчій 

кулінарній роботі. 

додаються 

5. Опрацювання цікавинок останніх номерів 

навчально-методичної преси та інтернет-

видань. 

 

6. Індивідуальні онлайн-бесіди з батьками  

 

День 05.05.2020р. 

№ Завдання Відмітки про 

виконання 

1. Повторно розмістити пам’ятку для батьків у 

Viber-чаті «Коронавірус: симптоми, 

профілактика».  Наголосити на важливості 

перебування вдома. 

 

2. Робота з дітьми: 

Пригадати музичні інструменти, вивчити нові, 

переглянути мульфілм за посиланням 

https://www.youtube.com/watch?v=KnmwPOt6X7k&app=desk

top#menu 

Надіслати для відео гру-руханку «Хвойні-

листяні» https://www.youtube.com/watch?v=_vCnwkxr-8k 

viber-чат 

3. Робота з батьками: 

Надіслати у viber-чат мнемо-таблицю «Опис 

дерева» із запитаннями для дітей та картки із 

зображеннями для роботи. 

Консультація на тему: «Навіщо потрібні числа» 

Онлайн бесіди з дорослими і дітьми або 

«Математичні пригоди у світі чисел» 

 

Viber -чат  

 

 

 

Додається до плану 

4. Знайти та надіслати ігрові завдання для дітей 

до теми «Квіти» для роздруківки та роботи 

олівцями на розвиток уваги, колірного 

Додаються до плану 

https://www.youtube.com/watch?v=KnmwPOt6X7k&app=desktop#menu
https://www.youtube.com/watch?v=KnmwPOt6X7k&app=desktop#menu
https://www.youtube.com/watch?v=_vCnwkxr-8k


сприйняття, дрібної моторики рук. 

5. Самоосвіта чи свої творчі доробки  

День 06.05.2020р. 

№ Завдання Відмітки про 

виконання 

1. Розміщення актуальної інформації для батьків 

у Viber-чаті щодо профілактики короно вірусу. 

Наголосити на необхідності частого миття рук 

(не менше 30секунд). Слідкувати за 

інформаційною чистотою Viber-чату. 

 

2. Робота з дітьми: 

Ознайомлення із національним символом 

лялькою мотанкою, переглянути відео та 

запропонувати малечі допомогти виготовити 

ляльку мотанку – оберіг 

https://www.youtube.com/watch?v=vb9FNJwVRJM&feature=y

outu.be 

 

Viber -чат 

3. Робота з батьками: 

Надати інформацію на тему « Стежками 

чарівної України» 

 

 

Viber-чат 

4. Поповнити мікрометод кабінет групи грою 

«Праця на городі. Що потрібно?» 

https://anelok.in.ua/product/dydaktychna-hra-pratsya-na-

horodi-scho-potribno 

 

5. Індивідуальні онлайн-бесіди з батьками   

6. Самоосвіта чи свої творчі доробки  

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=vb9FNJwVRJM&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=vb9FNJwVRJM&feature=youtu.be
https://anelok.in.ua/product/dydaktychna-hra-pratsya-na-horodi-scho-potribno
https://anelok.in.ua/product/dydaktychna-hra-pratsya-na-horodi-scho-potribno


День 07.05.2020р. 

№ Завдання Відмітки про 

виконання 

1. Розміщення актуальної інформації для 

батьків у Viber-чаті щодо профілактики 

корона вірусу (з сайту WHOВсесвітня 

організація здоров’я) 

 

2. Робота з батьками: 

Діалог з батьками «Запитання – відповідь» 

Консультація для батьків: 

«Особиста гігієна дітей дошкільного віку»  

Viber -чат 

 

 

3. Робота з дітьми: 

Переглянути відео та зробити матусі 

подарунок (малювання) 
https://www.youtube.com/watch?v=rC-

q5lfFIl0&feature=youtu.be 

Переглянути відео та закріпити знання про 

зміцнення про імунітету  

https://www.youtube.com/watch?v=X_t2fGl-7qo 
Музичний калейдоскоп 

https://www.youtube.com/watch?v=Fyf1lfEjS_A  

Viber -чат 

 

 

 

4. Поповнити мікрометод кабінет групи грою 

«Праця у саду. Що потрібно?» 
https://anelok.in.ua/product/dydaktychna-hra-pratsya-u-
sadu-scho-potribno 

 

 

5. Самоосвіта чи свої творчі доробки  

День 08.05.2020р. 

№ Завдання Відмітки про 

виконання 

1. 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. 

 

2. Робота з батьками: 

Опублікувати посилання на відеоролик 

«Знаряддя праці» (загадки) 

https://www.youtube.com/watch?v=6omOj14MVBw 

Viber -чат 

https://www.youtube.com/watch?v=rC-q5lfFIl0&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=rC-q5lfFIl0&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=X_t2fGl-7qo
https://www.youtube.com/watch?v=Fyf1lfEjS_A
https://anelok.in.ua/product/dydaktychna-hra-pratsya-u-sadu-scho-potribno
https://anelok.in.ua/product/dydaktychna-hra-pratsya-u-sadu-scho-potribno
https://www.youtube.com/watch?v=6omOj14MVBw


Організувати флешмоб до дня матері « 

Мама і я»   

3. Поповнення мікрометод кабінету групи 

дидактичною грою « Плоди та насіння» 

https://anelok.in.ua/product/dydaktychna-hra-plody-ta-
nasinnya 

Інфопапкою «Ми — маленькі українці» 
https://anelok.in.ua/product/infopapka-dlia-bat-kiv-my-
malen-ki-ukraintsi 

Флексагонами «Україна — моя ненька» 
https://anelok.in.ua/product/fleksahony-ukrajina-moya-
nenka 

 

4. Робота з дітьми: 

Організувати конкурс творчих робіт «Моя 

мама» малювання/аплікація/ліплення (до 

Дня матері) Фото робіт надсилати у 

вайбер-чат  

Музичний калейдоскоп «Мамо мамочка 

моя» https://www.youtube.com/watch?v=sTiIeTFUesM 

Viber -чат 

 

 

 

Шаблони додаються 

5. Самоосвіта чи свої творчі доробки 

Ознайомитись із новинками Видавництв 

методичних посібників для вихователів 

 

6. Приготування групи до прийому дітей.  

 

https://anelok.in.ua/product/dydaktychna-hra-plody-ta-nasinnya
https://anelok.in.ua/product/dydaktychna-hra-plody-ta-nasinnya
https://anelok.in.ua/product/infopapka-dlia-bat-kiv-my-malen-ki-ukraintsi
https://anelok.in.ua/product/infopapka-dlia-bat-kiv-my-malen-ki-ukraintsi
https://anelok.in.ua/product/fleksahony-ukrajina-moya-nenka
https://anelok.in.ua/product/fleksahony-ukrajina-moya-nenka
https://www.youtube.com/watch?v=sTiIeTFUesM

