
  

Індивідуальний план дистанційної роботи вихователя старшої групи № 10 

Мельник Вікторії Віталіївни на час карантину  27.04.20р. – 12.05.20р. 

№ 

 

Дата Зміст роботи Примітка 

1. 27.04.20р. 1. Підвищення фахової майстерності: 

Консультація у вихователя – методиста  про 

складання індивідуального плану роботи на час 

карантину. 

Взаємодія з батьками: 

Поради батькам щодо патріотичного виховання 

дітей дошкільного віку «Україна – моя 

Батьківщина» 

Співпраця з дітьми: 

Відео ознайомлення із музичними інструментами 

«У гори й полонини голос цей почують» 

https://www.youtube.com/watch?v=gA5G-Ie6eG8 

Viber 

 

 

 

 

Вайбер - група 

2. 28.04.20р. 1. Підвищення фахової майстерності: 

Перегляд вебінару «Ігрові методики для розвитку 

мовлення» 

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

Взаємодія з батьками: 

Консультація на тему: «Як допомогти дитині 

відчути себе впевнено» 

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

dopomogti-ditini-vidcuti-sebe-vpevnenou-

263335.html 

Співпраця з дітьми: 

Відео «Моя країна Україна безмежні 

простори»(малювання) 

https://www.youtube.com/watch?v=tfzkG8kMcAc 

  

3. 29.04.20р. 1.Підвищення фахової майстерності: 

Робота над перспективним планом для молодшої 

групи  (малювання) 

Взаємодія з батьками: 

Поради батькам: «Як зберегти психічне здоров’я  в 

умовах соціальної ізоляції» 

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

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

Співпраця з дітьми : 

Тема : «Україна моя Батьківщина» 

 

https://www.youtube.com/watch?v=gA5G-Ie6eG8
https://www.youtube.com/watch?v=AWVOuTChTQY
https://vseosvita.ua/library/konsultacia-dla-batkiv-ak-dopomogti-ditini-vidcuti-sebe-vpevnenou-263335.html
https://vseosvita.ua/library/konsultacia-dla-batkiv-ak-dopomogti-ditini-vidcuti-sebe-vpevnenou-263335.html
https://vseosvita.ua/library/konsultacia-dla-batkiv-ak-dopomogti-ditini-vidcuti-sebe-vpevnenou-263335.html
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- Віршики «»Рідна хата», «Батьківщина», 

«Україна» 

4. 30.04.20р. 1.Підищення фахової майстерності: 

Опрацювання  фахової  літератури , електронного 

сайту «Освітній портал» 

Взаємодія з батьками: 

Мнемотаблиця «Опис квітки» із запитаннями для 

дітей та картки із зображеннями для роботи. 

https://vseosvita.ua/library/mnemotablica-p 

Співпраця з дітьми: 

Перегляд мультфільму Кривенька качечка» 

(ліплення) 

https://www.youtube.com/watch?v=h0WIdfgxjJc 

 

 

 

Вайбер- група 

5. 04.05.20р. 1.Підвищення фахової майстерності: 

Упорядкування документації освітнього процесу 

старшої групи №10 

Взаємодія з батьками: 

Консультація  тему: «Виховні традиції 

українського родинного спілкування» 

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

tradicii-ukrainskogo-rodinnogo-spilkuvanna-

156016.html 

Співпраця з дітьми: 

Тема: «Я дитина  українська – українського роду» 

Перегляд мультфільму «Український вінок» 

https://www.youtube.com/watch?v=h-VNaBdc4XE 

 

6. 05.05.20р. 1.Підвищення фахової майстерності: 

Робота над перспективним планування молодша 

група  (ліплення) 

Взаємодія з батьками: 

«Сімейні традиції – важливий засіб виховання» 

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

Співпраця з дітьми: 

Розвиваючий мультфільм «Урок геометричних 

фігур» 

https://www.youtube.com/watch?v=_aGb0BNYxHY 

 

7. 06.05.20р. 1.Підвищення фахової майстерності: 

Опрацювання фахової літератури , електронного  

журналу «Методична скарбничка вихователя» за 

квітень. 

Взаємодія з батьками: 
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Консультація на тему: «Спи, моя радість, 

засни»:навіщо потрібні колискові. 

https://changeonelife.ua/ua/news/spi-moya-radist-

zasni-navicsho-potribni 

Співпраця з дітьми: 

Цікавий експеримент для дітей «Квіти на воді» 

https://www.youtube.com/watch?v=jd9V9RKR3lE 

8. 07.05.20р. 1.Підищення фахової майстерності: 

Перегляд  вебінару «Розвиток мислення та 

мовлення як складова розвивальних занять для 

дошкільнят» 

Взаємодія з батьками: 

Індивідуальні  консультації для батьків групи в 

онлайн – режимі. 

Співпраця з дітьми: 

Казка про звуки Класифікація звуків (голосні, 

глухі, дзвінкі) 

 https://www.youtube.com/watch?v=d8zClDLk8Lg 

 

 

 

 

 

Вайбер- група 

9. 08.05.20р. 1.Підвищення фахової майстерності: 

Виготовити дидактичну гру: «Що росте на городі» 

Взаємодія з батьками: 

Організувати онлайн – виставку « Я із татом готую 

матусі подарунок» 

Співпраця з дітьми: 

Тема: День матері 

Казка про день матері 

https://www.youtube.com/watch?v=fI2NI_5VLJA 

 

Додатки 

 

 

Вайбер - група 

12. 12.05.20р. 1.Підвищення фахової майстерності: 

Робота над перспективним планування молодша 

група  (ліплення) 

Взаємодія з батьками 

Консультація на тему: « Домашні тварини в житті 

дитини» 

http://vihovateli.com.ua/cons/1086-domashnie-

zhivotnye-v-zhizni-rebenka-konsultatsiya-dlya-

roditelej.html 

Співпраця з дітьми: 

Тема: «На бабусиному подвір’ї» 

Мультик «Уроки обережності як поводитися з 

домашніми тваринами» (ліплення) 

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