
                         Індивідуальний план роботи під час карантину  

                                             з 12.05.2020 по 29.05.2020 

                        вихователя групи раннього віку №1 "Зайченята" 

                                         Пилипенко Тетяни Петрівни 

№ 

п/п 
  Дата                                    Зміст роботи          Примітки 

1. 12.05.2020 1.Підвищення фахової майстерності: 

- Перегляд матеріалів на освітніх інтернет-

ресурсах з пошуку необхідних консультацій для 

батьків. 

 

2.Взаємодія з батьками: 

- Індивідуальні консультації для батьків на тему 

стану здоров"я їх та малюків. 

 

3.Співпраця з дітьми: 

- Розвиваюча  гра « Впізнай по звуку»(явища 

природи) 
 

https://vseosvita.ua 

 

 

 

 

 

Соціальна мережа Viber 

 

 
https://www.youtube.com/watch
?v=dywBgjg4J6I 
 

2. 13.05.2020 1.Підвищення фахової майстерності: 

-Розробити консультативні поради з 

фізкультури. 

 

2.Взаємодія з батьками: 

- Поради для батьків «9 фраз які потрібно 

говорити дитині кожного дня»; 

 

 

3.Співпраця з дітьми: 

-Перегляд мультфільму про охорону природи 

«Пригоди лісових звірят» 

 

 
 
 
 
https://coma.in.ua/38684?utm_s
ource=facebook&utm_medium=f
reedom&utm_campaign=9fraz&f
bclid=IwAR2ObxPRIN9Sj6cbs7k83
KRfY2laP42rplB8Zx6BH7IhKlnaz-
t3FAQrLu8 
 
https://www.youtube.com/watch
?v=JZL8EqG7YoI 

 

3. 14.05.2020 1.Підвищення фахової майстерності: 

Перегляд вебінару: «Ігрові методики для 

розвитку мовлення» 
 

2.Взаємодія з батьками: 

- Рекомендації для батьків, щодо самостійного 

створення маси для ліпки дітьми.(рецепт) 

 

3.Співпраця з дітьми: 

- « Світ в якому ти живеш» (розвиваюче відео 

про природу) 

 

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

Соціальна мережа Viber 
 
 
 
 
https://www.youtube.com/watch
?v=8HCBokBu7i8 

4. 15.05.2020 1.Підвищення фахової майстерності: 

- Робота з методичною літературою: програма 
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«Дитина».  

2.Взаємодія з батьками: 

-Консультація «Учіть дитину милуватись 

природою» 

 

3.Співпраця з дітьми: 

- Вчимо віршик для розвитку мислення та 

пам,яті за допомогою мнемотехніки. 

 

 
http://vihovateli.com.ua/2011-
03-22-09-30-55/1385-
konsultatsiya-dlya-roditelej-v-
soyuze-s-prirodoj.html 
 
 
https://www.youtube.com/watch
?v=1FIkKyqO0YE 

5. 18.05.2020 1.Підвищення фахової майстерності: 

-Перегляд вебінару: «Методичні розробки для 

навчання та розвитку дітей дошкільного віку». 

 

 

2.Взаємодія з батьками: 

-Консультація: «Чому дитину треба вчити 

гратися». 

 

3.Співпраця з дітьми:  

Музична пальчикова гра "Дощик" 
 

https://vseosvita.ua/webinar/me
todicni-rozrobki-dla-navcanna-ta-
rozvitku-ditej-doskilnogo-viku-
174.html 
 
 
http://leleka.rv.ua/chomu-
dytynu-treba-vchyty-
gratysya.html 
 
 
https://www.youtube.com/watch
?v=F6yLsYcyuNI 

6. 19.05.2020 1.Підвищення фахової майстерності: 

- Опрацювання цікавинок останніх номерів 

навчально-методичної преси онлайн. 

 

2.Взаємодія з батьками: 

-Консультація: «Загартовування дитини в 

домашніх умовах» 

 

3.Співпраця з дітьми: 

-Перегляд мультфільму: «Уроки обережності - 

Бродячі тварини» 

 

 
 
 
 
 
https://dutuna.in.ua/zagartovuva
nnya-ditini-v-domashnix-umovax/ 
 
 
 
https://www.youtube.com/watch
?v=l6YwdUt4Zq4 

7. 20.05.2020 1.Підвищення фахової майстерності: 

-Перегляд вебінару: « Нестандартні батьківські 

збори та їх успішне проведення». 

 

2.Взаємодія з батьками: 

-Спільна батьків та дітей « Конструюємо з 

LEGO» (конструювання за допомогою LEGO 

цеглинок)  

 

https://www.youtube.com/watch
?v=j7y4pehkrLw 

8. 21.05.2020 1.Підвищення фахової майстерності: 

- Добірка відеоматеріалів, посилань та інших 

ресурсів для роботи на час карантину. 

 

2.Взаємодія з батьками: 

-Інформація для батьків «Сайти українською 

мовою для розвитку дітей.» 
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3.Співпраця з дітьми: 

-Фізкультхвилинка «Кроком руш». 

 

https://www.youtube.com/watch
?v=cUmvYKFcP2g 

 

9. 22.05.2020 1.Підвищення фахової майстерності: 

-Ознайомитись із новинками Видавництв 

методичних посібників для вихователів. 

 

2.Взаємодія з батьками: 

- Пам,ятка:«6 причин, чому читання вголос 

дивовижно впливає на дітей»  

3.Співпраця з дітьми: 

-Вчимося розмовляти разом з 

Лепетунами.(розв.мовлення) 

 

 

 

 
 
https://osvitoria.media/news/7-
prychyn-chomu-chytannya-
vgolos-dyvovyzhno-vplyvaye-na-
ditej-doslidzhennya/ 
 
 
https://www.youtube.com/watch
?v=oV16Oq3LFcA 

10. 25.05.2020 1.Підвищення фахової майстерності: 

-Перегляд вебінару : «Вчимося дружити. 

Практичні підходи». 

 

2.Взаємодія з батьками: 

-Індивідуальні консультації для батьків групи в 

онлайн-режимі. 

 

3.Співпраця з дітьми: 

-Фізкультфвилинка « Подивись на небо» 

 

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

 

 

 
 
 
 
 
https://www.youtube.com/watch
?v=jqy7Rm8n4Fk 

11.  26.05.2020 1.Підвищення фахової майстерності: 

-Поповнення папки «Сенсорний розвиток» 

заняттями для для дітей раннього віку «Весела 

подорож до звірят». 

 

2.Взаємодія з батьками: 

-Консультація для батьків "Як допомогти дитині 

відчути себе впевненою" 

3.Співпраця з дітьми: 

-Розвиваючий відеоролик «Ввічливі слова» 

 
 
 
 
 
https://vseosvita.ua/library/kons
ultacia-dla-batkiv-ak-dopomogti-
ditini-vidcuti-sebe-vpevnenou-
263335.html 

 
 
https://www.youtube.com/watch
?v=ZMfa9q2vD0c 

12. 27.05.2020 1.Підвищення фахової майстерності: 

-Опрацювати майстер-клас для педагогів ЗДО 

«Палітра ранкових зустрічей». 

 

2.Взаємодія з батьками: 

-Консультація: «Роль сім,ї у розвитку мовлення 

дітей». 

 

3.Співпраця з дітьми: 

- Перегляд казочки : «Сміливе курчатко». 

 

https://vseosvita.ua/library/majst
er-klas-dla-pedagogiv-zdo-palitra-
rankovih-zustricej-228557.html 
 
 
https://naurok.com.ua/konsultaci
ya-dlya-batkiv-rol-sim-u-rozvitku-
movlennya-ditey-34175.html 
 
 
https://www.youtube.com/watch
?v=Zf9Z3xKW6Gg 

13. 28.05.2020 1.Підвищення фахової майстерності: http://dyvokray.org.ua/tvorchist-
pedagoga/243-seminar-trening-
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-Опрацювати семінар- тренінг для вихователів 

«Розвиток комунікативної культури педагогів в 

сучасному дошкільному закладі». 

 

2.Взаємодія з батьками: 

-Розміщення актуальної інформації для батьків у 

Viber-чаті щодо профілактики коронавірусу. 

Наголосити на необхідності частого миття рук 

(не менше 30секунд). 

 

3.Співпраця з дітьми: 

-Перегляд мультфільму: «Уроки тітоньки 

СОВИ» 

dlja-pedagogiv-doshkilnih-
zakladiv-rozvitok-komunikativnoi-
kulturi-pedagogiv-v-suchasnomu-
doshkilnomu-zakladi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
https://www.youtube.com/watch
?v=9ZhHqwAD97A 

14. 29.05.2020 1.Підвищення фахової майстерності: 

-Перегляд вебінару: ««Середовище, що 

належить дітям» – четвертий вебінар проєкту 

«Підвищення якості дошкільної освіти в 

Україні» (11.02.2020 р.) 

 

2.Взаємодія з батьками: 

-Індивідуальні консультації для батьків групи в 

онлайн-режимі. 

 

3.Співпраця з дітьми: 

-«Я малюю синє небо»( малювання за задумом). 

http://knowledge.org.ua/uk/sere
dovishhe-shho-nalezhit-ditjam-
chetvertij-vebinar-proiektu-
pidvishhennja-jakosti-doshkilnoi-
osviti-v-ukraini-11-02-2020-r/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
https://www.youtube.com/watch
?v=wYTGiH8Hqq4 
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