
Індивідуальний план  

дистанційної роботи 

вихователя середньої групи №6 

 Михайляк  Р.С.  

на час карантину 27.04.2020р. – 15.05.2020р. 

№ 

з/п 

Дата Зміст роботи Інформаційне 

забезпечення, ресурси 

 

1. 27.04.20р. 1. Підвищення фахової майстерності: 

Складання індивідуального плану 

роботи на час карантину, підбір 

матеріалу для співпраці з дітьми та та 

батьками.  

2. Співпраця з дітьми: 

 Тема:«Уроки обережності 

 – Побутові прилади. 

( розвиваючий відеоролик для дітей)   

 - Загадки для дітей про побутові 

прилади. 

3. Взаємодія з батьками: 

Поради  для батьків «Як навчити дитину  

поводитися з електроприладами». 

 

Інтернет джерела 

    

https://www.youtube.co

m/watch?v=0jDDm_sc2P

s 

https://yandex.ua/video/p

review/?filmId=1680476

6621983504805&from=t

abbar&text=загадки+пр

о+побутові+прилади+д

ля+дітей 

https://childdevelop.com.

ua/articles/health/2661/ 

 

 

2. 28.04.20р. 1. Підвищення фахової майстерності:  
Перегляд  вебінару : «Організація 

навчання та дозвілля під час карантину: 

корисні матеріали на допомогу 

педагогу» 

2. Співпраця з дітьми:  

Тема:«Іграшки – море дитячих 

бажань». 

-  « Моя улюблена іграшка» 

(фотовиставка) 

- Дитяча пісенька про іграшки 

 

 

3. Взаємодія з батьками: 

Консультація для батьків «Чому діти 

пустують. Як спрямувати пустощі на 

користь? 

 

https://www.youtube.co

m/watch?v=fFP0d3r9ecQ 

 

 

 

 

 

 

вайбер 

https://yandex.ua/video/p

review/?filmId=6526688

659577093222&text=піс

ня+про+іграшки 

https://vseosvita.ua/librar

y/konsultacia-comu-diti-

pustuut-ak-spramuvati-

pustosi-na-korist-

260282.html 

https://www.youtube.com/watch?v=0jDDm_sc2Ps
https://www.youtube.com/watch?v=0jDDm_sc2Ps
https://www.youtube.com/watch?v=0jDDm_sc2Ps
https://yandex.ua/video/preview/?filmId=16804766621983504805&from=tabbar&text=загадки+про+побутові+прилади+для+дітей
https://yandex.ua/video/preview/?filmId=16804766621983504805&from=tabbar&text=загадки+про+побутові+прилади+для+дітей
https://yandex.ua/video/preview/?filmId=16804766621983504805&from=tabbar&text=загадки+про+побутові+прилади+для+дітей
https://yandex.ua/video/preview/?filmId=16804766621983504805&from=tabbar&text=загадки+про+побутові+прилади+для+дітей
https://yandex.ua/video/preview/?filmId=16804766621983504805&from=tabbar&text=загадки+про+побутові+прилади+для+дітей
https://yandex.ua/video/preview/?filmId=16804766621983504805&from=tabbar&text=загадки+про+побутові+прилади+для+дітей
https://childdevelop.com.ua/articles/health/2661/
https://childdevelop.com.ua/articles/health/2661/
https://www.youtube.com/watch?v=fFP0d3r9ecQ
https://www.youtube.com/watch?v=fFP0d3r9ecQ
https://yandex.ua/video/preview/?filmId=6526688659577093222&text=пісня+про+іграшки
https://yandex.ua/video/preview/?filmId=6526688659577093222&text=пісня+про+іграшки
https://yandex.ua/video/preview/?filmId=6526688659577093222&text=пісня+про+іграшки
https://yandex.ua/video/preview/?filmId=6526688659577093222&text=пісня+про+іграшки
https://vseosvita.ua/library/konsultacia-comu-diti-pustuut-ak-spramuvati-pustosi-na-korist-260282.html
https://vseosvita.ua/library/konsultacia-comu-diti-pustuut-ak-spramuvati-pustosi-na-korist-260282.html
https://vseosvita.ua/library/konsultacia-comu-diti-pustuut-ak-spramuvati-pustosi-na-korist-260282.html
https://vseosvita.ua/library/konsultacia-comu-diti-pustuut-ak-spramuvati-pustosi-na-korist-260282.html
https://vseosvita.ua/library/konsultacia-comu-diti-pustuut-ak-spramuvati-pustosi-na-korist-260282.html


3. 29.04.20р. 1. Підвищення фахової майстерності: 

Розробити циклограму рухливих ігор на 

старшу групу.  

 2. Співпраця з дітьми:  
Тема: Дні тижня 

Вивчаємо дні тижня( розвиваючий 

відеоролик) 

  

- Пальчикова гімнастика «Сонячні 

промінчики» 

 

 

3. Взаємодія з батьками: 

Анкетування для батьків « Які ви 

батьки?» 

 

 

 

 

https://www.youtube.co

m/watch?v=0e7X3frDlQI

&t=16s 

https://www.youtube.co

m/watch?v=TcWYm7fIb

-0&t=3s 

 

https://vseosvita.ua/librar

y/anketuvanna-dla-

batkiv-aki-vi-batki-

252605.html 

 

4. 30.04.20р. 1. Підвищення фахової майстерності: 

Перегляд вебінару: «Методичні 

розробки для навчання та розвитку 

дітей дошкільного віку». 

2. Співпраця з дітьми: 

Тема: Фрукти і ягоди  

(розвиваючий відео ролик) 

- добірка віршів про фрукти і ягоди для 

дітей. 

-  «Яблучко»( аплікація з кольорового 

паперу) 

 

 

3. Взаємодія з батьками: 

Консультація «Як навчити дітей 

принципам здорового харчування» 

https://vseosvita.ua/webi

nar/metodicni-rozrobki-

dla-navcanna-ta-

rozvitku-ditej-

doskilnogo-viku-

174.html 

https://www.youtube.co

m/watch?v=qX9A2NfAt

_s 

https://www.youtube.co

m/watch?v=0vBRcvAfE

64 

https://www.youtube.co

m/watch?v=XxxIhY6Vf

Vc 

вайбер 

5. 04.05.20р. 1. Підвищення фахової майстерності: 
Робота над  створенням  збірки  

чистомовок для дошкільнят. 

2. Співпраця з дітьми:  

Тема: Я дитина українська – 

українського роду. 

 - Вивчаємо Україну  

( пізнавальна добірка відеороликів про 

Україну) 

- Вивчення на пам`ять віршів про 

Україну. 

 

3. Взаємодія з батьками:  «Як привчати 

 

Інтернет ресурс 

https://yandex.ua/video/p

review/?filmId=1278837

3802326080903&reqid=

1588432515509833-

27803821087840399160

0113-man2-

5887&suggest_reqid=46

09342001469286850254

84181636556&text=вивч

аємо+україну 

вайбер 

https://www.youtube.com/watch?v=0e7X3frDlQI&t=16s
https://www.youtube.com/watch?v=0e7X3frDlQI&t=16s
https://www.youtube.com/watch?v=0e7X3frDlQI&t=16s
https://www.youtube.com/watch?v=TcWYm7fIb-0&t=3s
https://www.youtube.com/watch?v=TcWYm7fIb-0&t=3s
https://www.youtube.com/watch?v=TcWYm7fIb-0&t=3s
https://vseosvita.ua/library/anketuvanna-dla-batkiv-aki-vi-batki-252605.html
https://vseosvita.ua/library/anketuvanna-dla-batkiv-aki-vi-batki-252605.html
https://vseosvita.ua/library/anketuvanna-dla-batkiv-aki-vi-batki-252605.html
https://vseosvita.ua/library/anketuvanna-dla-batkiv-aki-vi-batki-252605.html
https://vseosvita.ua/webinar/metodicni-rozrobki-dla-navcanna-ta-rozvitku-ditej-doskilnogo-viku-174.html
https://vseosvita.ua/webinar/metodicni-rozrobki-dla-navcanna-ta-rozvitku-ditej-doskilnogo-viku-174.html
https://vseosvita.ua/webinar/metodicni-rozrobki-dla-navcanna-ta-rozvitku-ditej-doskilnogo-viku-174.html
https://vseosvita.ua/webinar/metodicni-rozrobki-dla-navcanna-ta-rozvitku-ditej-doskilnogo-viku-174.html
https://vseosvita.ua/webinar/metodicni-rozrobki-dla-navcanna-ta-rozvitku-ditej-doskilnogo-viku-174.html
https://vseosvita.ua/webinar/metodicni-rozrobki-dla-navcanna-ta-rozvitku-ditej-doskilnogo-viku-174.html
https://www.youtube.com/watch?v=qX9A2NfAt_s
https://www.youtube.com/watch?v=qX9A2NfAt_s
https://www.youtube.com/watch?v=qX9A2NfAt_s
https://www.youtube.com/watch?v=0vBRcvAfE64
https://www.youtube.com/watch?v=0vBRcvAfE64
https://www.youtube.com/watch?v=0vBRcvAfE64
https://www.youtube.com/watch?v=XxxIhY6VfVc
https://www.youtube.com/watch?v=XxxIhY6VfVc
https://www.youtube.com/watch?v=XxxIhY6VfVc
https://yandex.ua/video/preview/?filmId=12788373802326080903&reqid=1588432515509833-278038210878403991600113-man2-5887&suggest_reqid=460934200146928685025484181636556&text=вивчаємо+україну
https://yandex.ua/video/preview/?filmId=12788373802326080903&reqid=1588432515509833-278038210878403991600113-man2-5887&suggest_reqid=460934200146928685025484181636556&text=вивчаємо+україну
https://yandex.ua/video/preview/?filmId=12788373802326080903&reqid=1588432515509833-278038210878403991600113-man2-5887&suggest_reqid=460934200146928685025484181636556&text=вивчаємо+україну
https://yandex.ua/video/preview/?filmId=12788373802326080903&reqid=1588432515509833-278038210878403991600113-man2-5887&suggest_reqid=460934200146928685025484181636556&text=вивчаємо+україну
https://yandex.ua/video/preview/?filmId=12788373802326080903&reqid=1588432515509833-278038210878403991600113-man2-5887&suggest_reqid=460934200146928685025484181636556&text=вивчаємо+україну
https://yandex.ua/video/preview/?filmId=12788373802326080903&reqid=1588432515509833-278038210878403991600113-man2-5887&suggest_reqid=460934200146928685025484181636556&text=вивчаємо+україну
https://yandex.ua/video/preview/?filmId=12788373802326080903&reqid=1588432515509833-278038210878403991600113-man2-5887&suggest_reqid=460934200146928685025484181636556&text=вивчаємо+україну
https://yandex.ua/video/preview/?filmId=12788373802326080903&reqid=1588432515509833-278038210878403991600113-man2-5887&suggest_reqid=460934200146928685025484181636556&text=вивчаємо+україну
https://yandex.ua/video/preview/?filmId=12788373802326080903&reqid=1588432515509833-278038210878403991600113-man2-5887&suggest_reqid=460934200146928685025484181636556&text=вивчаємо+україну
https://yandex.ua/video/preview/?filmId=12788373802326080903&reqid=1588432515509833-278038210878403991600113-man2-5887&suggest_reqid=460934200146928685025484181636556&text=вивчаємо+україну


дітей до народних традицій» (поради). 

 

6. 05.05.20р. 1. Підвищення фахової майстерності: 

Перегляд вебінару: «Формування 

ключових компетентностей дітей 

старшого дошкільного віку»  

2. Співпраця з дітьми: 

Тема:Національний одяг українців 

- Руханка разом з Івасиком 

 

3. Взаємодія з батьками: 

Запропонувати організувати  онлайн – 

подіум моди «Українська мода в 

родині» 

 

 

 

https://www.youtube.co

m/watch?v=Y7hHSmqtI2

M 

 

https://yandex.ua/video/p

review/?filmId=1448703

9424069613499&from=t

abbar&reqid=158843277

9241104-

27561887906729700270

0113-man2-

6028&text=національни

й+одяг+українців 

 

https://yandex.ua/video/p

review/?filmId=1324335

7612307163224&text=ру

ханка+з+івасиком 

        вайбер 

 

7. 06.05.20р. 1. Підвищення фахової майстерності: -

- Розробити консультативні поради з 

фізкультури.  

- Підбір художнього матеріалу по 

екологічному вихованню 

2. Співпраця з дітьми: 

- «Я малюю синє небо»( малювання за 

задумом) 

3. Взаємодія з батьками: 

Робота з батьками: «Тепло сімейних 

традицій» 

( організація онлайн – фот виставки  

«Сімейне дозвілля» 

 

 
 
 
  

ttps://www.youtube.com/

watch?v=wYTGiH8Hqq

4 

https://familytimes.com.u

a/simeyni-

stosunky/batky-y-dity-

teplo-simeynyh-tradyciy 

 

8. 07.05.20р. 1. Підвищення фахової майстерності: 

Виготовити  демонстраційний матеріал 

«Пожежна безпека»   

- Аналіз наявних ігор із логіко -

математичного розвитку, складання 

алгоритму дій для їх поповнення. 

2. Співпраця з дітьми: 

Тема :Українські ми малята – знаємо, 

любимо і оберігаємо свій край.  

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.co

m/watch?v=JZL8EqG7Y

oI 

https://www.youtube.com/watch?v=Y7hHSmqtI2M
https://www.youtube.com/watch?v=Y7hHSmqtI2M
https://www.youtube.com/watch?v=Y7hHSmqtI2M
https://yandex.ua/video/preview/?filmId=14487039424069613499&from=tabbar&reqid=1588432779241104-275618879067297002700113-man2-6028&text=національний+одяг+українців
https://yandex.ua/video/preview/?filmId=14487039424069613499&from=tabbar&reqid=1588432779241104-275618879067297002700113-man2-6028&text=національний+одяг+українців
https://yandex.ua/video/preview/?filmId=14487039424069613499&from=tabbar&reqid=1588432779241104-275618879067297002700113-man2-6028&text=національний+одяг+українців
https://yandex.ua/video/preview/?filmId=14487039424069613499&from=tabbar&reqid=1588432779241104-275618879067297002700113-man2-6028&text=національний+одяг+українців
https://yandex.ua/video/preview/?filmId=14487039424069613499&from=tabbar&reqid=1588432779241104-275618879067297002700113-man2-6028&text=національний+одяг+українців
https://yandex.ua/video/preview/?filmId=14487039424069613499&from=tabbar&reqid=1588432779241104-275618879067297002700113-man2-6028&text=національний+одяг+українців
https://yandex.ua/video/preview/?filmId=14487039424069613499&from=tabbar&reqid=1588432779241104-275618879067297002700113-man2-6028&text=національний+одяг+українців
https://yandex.ua/video/preview/?filmId=14487039424069613499&from=tabbar&reqid=1588432779241104-275618879067297002700113-man2-6028&text=національний+одяг+українців
https://yandex.ua/video/preview/?filmId=14487039424069613499&from=tabbar&reqid=1588432779241104-275618879067297002700113-man2-6028&text=національний+одяг+українців
https://yandex.ua/video/preview/?filmId=13243357612307163224&text=руханка+з+івасиком
https://yandex.ua/video/preview/?filmId=13243357612307163224&text=руханка+з+івасиком
https://yandex.ua/video/preview/?filmId=13243357612307163224&text=руханка+з+івасиком
https://yandex.ua/video/preview/?filmId=13243357612307163224&text=руханка+з+івасиком
https://www.youtube.com/watch?v=wYTGiH8Hqq4
https://www.youtube.com/watch?v=wYTGiH8Hqq4
https://www.youtube.com/watch?v=wYTGiH8Hqq4
https://familytimes.com.ua/simeyni-stosunky/batky-y-dity-teplo-simeynyh-tradyciy
https://familytimes.com.ua/simeyni-stosunky/batky-y-dity-teplo-simeynyh-tradyciy
https://familytimes.com.ua/simeyni-stosunky/batky-y-dity-teplo-simeynyh-tradyciy
https://familytimes.com.ua/simeyni-stosunky/batky-y-dity-teplo-simeynyh-tradyciy
https://www.youtube.com/watch?v=JZL8EqG7YoI
https://www.youtube.com/watch?v=JZL8EqG7YoI
https://www.youtube.com/watch?v=JZL8EqG7YoI


( розвиваючий дитячий відео ролик) 

 - Руденька мешканка лісів України 

(аплікація)  

-  « Весняні клопоти й турботи вдома» 

(Фотовиставка) 

3. Взаємодія з батьками: Правила, які 

допомагають формувати працьовитість 

у дітей (інформація для батьків). 

 

https://www.youtube.co

m/watch?v=ReOaHVQJ

V8 

вайбер 

 

 

вайбер 

9. 08.05.20р. 1. Підвищення фахової майстерності:  

Підготувати матеріал для виготовлення 

папки – ширми «Який вид спорту 

обрати для дитини» 

 

2. Робота з дітьми: 

Тема: День матері 

-« Казка про день матері» 

(цікавий мультик про день матері) 

-« Подарунок для найріднішої» 

 (аплікація) 

3. Взаємодія з батьками:Організувати 

онлайн – виставку «Я із татом  » 

( ігри з дітьми під час карантину) 

 

 
 
 
 
 

http://academia.vinnica.u

a/index.php?option=com

_content&view=article&i

d=804 

 

https://www.youtube.co

m/watch?time_continue=

80&v=Fv12p_4Hsdc&fe

ature=emb_title 

https://www.youtube.co

m/watch?v=V5r7yzYx3

Ys 

10. 12.05.20р. 1. Підвищення фахової майстерності: 

Виготовити папку – ширму на тему:  

« Який вид спорту обрати для дитини» 

2. Співпраця з дітьми:  

 - Тема:Юні будівельники 

 Спільна батьків та дітьми  

« Конструюємо   з LEGO» 

 (конструювання за допомогою  LEGO 

цеглинок) 

 

 

 

 

 

 

 

 

вайбер 

11. 13.05.20р. 1. Підвищення фахової майстерності: -

-  Виготовити  дидактичну гру на  

розвиток зв’язного мовлення «Весна» 

- Продовжити працювати над 

виготовленням папки – ширми « Який 

вид спорту обрати для дитини» 

2. Співпраця з дітьми:  
Тема: « Світ в якому ти живеш» 

(розвиваюче відео про природу) 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.co

m/watch?v=8HCBokBu7

i8  

https://www.youtube.co

https://www.youtube.com/watch?v=ReOaHVQJV8
https://www.youtube.com/watch?v=ReOaHVQJV8
https://www.youtube.com/watch?v=ReOaHVQJV8
http://academia.vinnica.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=804
http://academia.vinnica.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=804
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 -Розвиваюча гра « Впізнай за звуком 

явища природи» 

 3. Взаємодія з батьками:  

Консультація «Учіть дитину милуватись 

природою»  

 

m/watch?v=dywBgjg4J6I 

 

http://vihovateli.com.ua/2

011-03-22-09-30-

55/1385-konsultatsiya-

dlya-roditelej-v-soyuze-

s-prirodoj.html 

12. 14.03.20р. 1. Підвищення фахової майстерності: 

Розробка дидактичної гри "Математичні 

хмаринки. Розв'язування прикладів"  

2. Співпраця з дітьми: 

Тема :Вода,водиченька.. 

( розвиваюче відео для дітей про воду) 

3. Взаємодія з батьками: 

Запитання – відповіді 

( онлайн бесіди з батьками) 

 

 

https://www.youtube.co

m/watch?v=KepMobkX

Duw 

вайбер 

 

13. 15.05.20р. 1. Підвищення фахової майстерності: 

Поновити маски для ігор – драматизації 

та рухливих ігор. 

2. Співпраця з дітьми:  

Тема: «Бережи природу» 

(цікавий відеоролик для дітей) 

3. Взаємодія з батьками:  

Батьківська скарбничка 

«Прислухайтесь, як кашляє ваша 

дитина». 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.co

m/watch?v=4hqeKDPyU

aQ 

http://www.dnz321.eduki

t.kiev.ua/storinka_medse

stri/prisluhajtesj_yak_diti

na_kashlyaye/ 
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