
 

 

 

 

  

(на період з 16.03.2020 по 03.04.2020р.) 



№ 

п/п 

Дата Зміст роботи Примітка 

1. 16.03.2020р.  1.Складання індивідуального плану 

роботи на період з 16.03 по 3.04.2020р. 

2.Розробка буклету для батьків "Що 

потрібно знати про Covid - 19" 

3. Інформація для батьків "У Вінниці 

дитсадки і інклюзивні центри закрили на 

карантин" 

 

 

 

 

Онлайн ресурс: 
https://www.vinnitsa.info/news/u-

vinnytsi-dyt-sadky-i-inklyuzyvni-

tsentry-zakryly-na-karantyn.html 

Телефон, група у Viber. 

2. 17.03.2020р. 1. Ознайомлення з інформацією про  

covid-19. 

2.Аналіз наявних ігор із логіко-

математичного розвитку, складання 

алгоритму дій для їх поповнення. 

3. МОЗ інформує "Про коронавірус" 

Онлайн ресурс: 
https://covid19.com.ua 
 

 

 

Відео: 
https://www.youtube.com/watch?

v=2NOzH9dopyI&feature=youtu.

be/   Телефон, група у Viber. 

3. 18.03.2020р. 1. Перегляд вебінару " Як підготувати 

дитину до шкільного життя (1 година)" 

 

2. Розробка дидактичної гри "Математичні 

хмаринки. Колір" 

3. МОЗ інформує "Як захиститися від 

коронавірусу" 

Онлайн ресурс: 
https://naseminar.com.ua/seminar/

608-yak-pdgotuvati-ditinu-do-

shklnogo-jittya-1-godina 

 

 

Відео: 
https://www.youtube.com/watch?

v=EmMD0qkUFPs&feature=yout

u.be Телефон, група у Viber 

4. 19.03.2020р. 1. Дистанційна робота педагогів в умовах 

карантину у запитаннях та відповідях. 
Перегляд освітнього серіалу "Базові 

цифрові навички" (серія 0-1) 

 

2. Розробка дидактичної гри "Математичні 

хмаринки. Геометричні форми" 

3."Як розповсюджується вірус" (мультик 

для дітей) 

https://www.auc.org.ua/novyna/dy

stanciyna-robota-pedagogiv-v-

umovah-karantynu-u-

zapytannyah-ta-vidpovidyah 

 

Онлайн платформа з 

цифрової грамотності: 
https://osvita.diia.gov.ua/courses/

bazovij-serial-1-sezon 

 

Відео: 
https://m.facebook.com/story.php

?story_fbid=505987496752561&i

d=236835140334466?sfnsn=mo&

d=n&vh=e Телефон, група у 

Viber 

5. 20.03.2020р. 1. Перегляд освітнього серіалу "Базові 

цифрові навички" (серія 2-3) 

Онлайн платформа з 

цифрової грамотності: 

https://www.vinnitsa.info/news/u-vinnytsi-dyt-sadky-i-inklyuzyvni-tsentry-zakryly-na-karantyn.html
https://www.vinnitsa.info/news/u-vinnytsi-dyt-sadky-i-inklyuzyvni-tsentry-zakryly-na-karantyn.html
https://www.vinnitsa.info/news/u-vinnytsi-dyt-sadky-i-inklyuzyvni-tsentry-zakryly-na-karantyn.html
https://covid19.com.ua/
https://www.youtube.com/watch?v=2NOzH9dopyI&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=2NOzH9dopyI&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=2NOzH9dopyI&feature=youtu.be
https://naseminar.com.ua/seminar/608-yak-pdgotuvati-ditinu-do-shklnogo-jittya-1-godina
https://naseminar.com.ua/seminar/608-yak-pdgotuvati-ditinu-do-shklnogo-jittya-1-godina
https://naseminar.com.ua/seminar/608-yak-pdgotuvati-ditinu-do-shklnogo-jittya-1-godina
https://www.youtube.com/watch?v=EmMD0qkUFPs&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=EmMD0qkUFPs&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=EmMD0qkUFPs&feature=youtu.be
https://www.auc.org.ua/novyna/dystanciyna-robota-pedagogiv-v-umovah-karantynu-u-zapytannyah-ta-vidpovidyah
https://www.auc.org.ua/novyna/dystanciyna-robota-pedagogiv-v-umovah-karantynu-u-zapytannyah-ta-vidpovidyah
https://www.auc.org.ua/novyna/dystanciyna-robota-pedagogiv-v-umovah-karantynu-u-zapytannyah-ta-vidpovidyah
https://www.auc.org.ua/novyna/dystanciyna-robota-pedagogiv-v-umovah-karantynu-u-zapytannyah-ta-vidpovidyah
https://osvita.diia.gov.ua/courses/bazovij-serial-1-sezon
https://osvita.diia.gov.ua/courses/bazovij-serial-1-sezon
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=505987496752561&id=236835140334466?sfnsn=mo&d=n&vh=e
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=505987496752561&id=236835140334466?sfnsn=mo&d=n&vh=e
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=505987496752561&id=236835140334466?sfnsn=mo&d=n&vh=e
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=505987496752561&id=236835140334466?sfnsn=mo&d=n&vh=e


2. Розробка дидактичної гри "Математичні 

хмаринки. Величина" 

3. Консультація для батьків: "5 речей, які 

треба знати батькам про коронавірус - 

роз'яснення МОН та МОЗ". 

https://osvita.diia.gov.ua/courses/

bazovij-serial-1-sezon 

Онлайн ресурс: 
https://nus.org.ua/news/5-rechej-

yaki-treba-znaty-batkam-pro-

koronavirus-roz-yasnennya-mon-

ta-moz/  Телефон, група у 

Viber 

6. 23.03.2020р. 1. Перегляд освітнього серіалу "Базові 

цифрові навички" (серія 4-5) 

 

2. Розробка дидактичної гри "Математичні 

хмаринки. Більше-менше-дорівнює" 

3. Онлайн опитування батьків: "Як ви 

проводите карантин і де знаходяться Ваші 

діти?" 

 

Онлайн платформа з 

цифрової грамотності: 
https://osvita.diia.gov.ua/courses/

bazovij-serial-1-sezon 

 

 

 

Група у Viber 

7. 24.03.2020р. 1. Перегляд освітнього серіалу "Базові 

цифрові навички" (серія 6-7) 

 

2. Розробка дидактичної гри "Математичні 

хмаринки. Розв'язування прикладів" 

3. Батькам на замітку: "Кілька ідей, чим 

зайнятися з дитиною під час карантину". 

Онлайн платформа з 

цифрової грамотності: 
https://osvita.diia.gov.ua/courses/

bazovij-serial-1-sezon 

 

Онлайн ресурс: 
https://radiotrek.rv.ua/news/batka

m_na_zamitku_kilka_idey_chym

_zaynyatysya_z_dytynoyu_vdom

a_pid_chas_karantynu_246947.ht

ml  група у Viber 

 

8. 25.03.2020р. 1. Тестування на загальну цифрову 

грамотність. Отримання електронного 

сертифікату. 

2. Розробка дидактичної гри "Математичні 

хмаринки. Числа сусіди" 

3.Інформація для батьків: 

"Загальнонаціональний карантин 

продовжено до 24 квітня" 

Онлайн платформа з 

цифрової грамотності: 
https://osvita.diia.gov.ua/courses/

bazovij-serial-1-sezon 

 

 

Онлайн ресурс: 
https://mon.gov.ua/ua/news/zagal

nonacionalnij-karantin-

prodovzheno-do-24-kvitnya-

rishennya-uryadu група у 

Viber 

 

9. 26.03.2020р. 1. Ознайомлення з міжнародною хмарною 

платформою Wix, що дозволяє будувати 

професійні сайти. 

2. Розробка дидактичної гри "Весняне 

лото" (весняні квіти) 

https://www.wix.com 

 

 

 

 

https://osvita.diia.gov.ua/courses/bazovij-serial-1-sezon
https://osvita.diia.gov.ua/courses/bazovij-serial-1-sezon
https://nus.org.ua/news/5-rechej-yaki-treba-znaty-batkam-pro-koronavirus-roz-yasnennya-mon-ta-moz/
https://nus.org.ua/news/5-rechej-yaki-treba-znaty-batkam-pro-koronavirus-roz-yasnennya-mon-ta-moz/
https://nus.org.ua/news/5-rechej-yaki-treba-znaty-batkam-pro-koronavirus-roz-yasnennya-mon-ta-moz/
https://nus.org.ua/news/5-rechej-yaki-treba-znaty-batkam-pro-koronavirus-roz-yasnennya-mon-ta-moz/
https://osvita.diia.gov.ua/courses/bazovij-serial-1-sezon
https://osvita.diia.gov.ua/courses/bazovij-serial-1-sezon
https://osvita.diia.gov.ua/courses/bazovij-serial-1-sezon
https://osvita.diia.gov.ua/courses/bazovij-serial-1-sezon
https://radiotrek.rv.ua/news/batkam_na_zamitku_kilka_idey_chym_zaynyatysya_z_dytynoyu_vdoma_pid_chas_karantynu_246947.html
https://radiotrek.rv.ua/news/batkam_na_zamitku_kilka_idey_chym_zaynyatysya_z_dytynoyu_vdoma_pid_chas_karantynu_246947.html
https://radiotrek.rv.ua/news/batkam_na_zamitku_kilka_idey_chym_zaynyatysya_z_dytynoyu_vdoma_pid_chas_karantynu_246947.html
https://radiotrek.rv.ua/news/batkam_na_zamitku_kilka_idey_chym_zaynyatysya_z_dytynoyu_vdoma_pid_chas_karantynu_246947.html
https://radiotrek.rv.ua/news/batkam_na_zamitku_kilka_idey_chym_zaynyatysya_z_dytynoyu_vdoma_pid_chas_karantynu_246947.html
https://osvita.diia.gov.ua/courses/bazovij-serial-1-sezon
https://osvita.diia.gov.ua/courses/bazovij-serial-1-sezon
https://mon.gov.ua/ua/news/zagalnonacionalnij-karantin-prodovzheno-do-24-kvitnya-rishennya-uryadu
https://mon.gov.ua/ua/news/zagalnonacionalnij-karantin-prodovzheno-do-24-kvitnya-rishennya-uryadu
https://mon.gov.ua/ua/news/zagalnonacionalnij-karantin-prodovzheno-do-24-kvitnya-rishennya-uryadu
https://mon.gov.ua/ua/news/zagalnonacionalnij-karantin-prodovzheno-do-24-kvitnya-rishennya-uryadu
https://www.wix.com/


3. Готуємо руку дитини до письма 

(завдання для самостійного опрацювання 

дітьми) 

група у Viber 

 

 

 

10. 27.03.2020р. 1. Участь у вебінарі "Розвиток творчих 

здібностей дітей в умовах ДНЗ". 

Отримання свідоцтва (28.03.2020р.) 

 

 

2. Розробка дидактичної гри "З якого 

дерева плід, цвіт, листочок"  

3. "Летючі геометрики - вчимо назви 

геометричних фігур" 

Онлайн платформа 

Всеосвіта: 
https://vseosvita.ua/webinar/rozvit

ok-tvorcih-zdibnostej-ditej-v-

umovah-dnz-6.html 
 

 

Відео: 
https://www.youtube.com/watch?

v=KUc_OXVKi3M&feature=you

tu.be  

група у Viber 

 

11. 30.03.2020р. 1. Реєстрація на сайті Wix, ознайомлення 

із принципами створення сайту. 

 

2. Розробка дидактичної гри "З якого 

дерева плід, цвіт, листочок" (продовжити) 

3. Створюємо модулі для конструювання 

(практичні завдання для дітей та їх 

батьків) 

https://www.wix.com/accoun

t/sites?referralAdditionalInfo

=Dashboard 

 

 

група у Viber 

 

12. 31.03.2020р. 1. Створення сайту на платформі Wix. 

 

2. Розробка дидактичної гри "З якого 

дерева плід, цвіт, листочок" (фруктові 

дерева) 

3. Конструюємо із модулів (відео заняття) 

https://vakulenko1991.wixsit

e.com/mysite 

 

 

 

Відео:  
https://www.youtube.com/watch?

v=MrqdPUrfwsU&feature=youtu.

be група у Viber 

13. 1.04.2020р. 1. Налаштування меню сайту. 

 

2. Розробка дидактичної гри "З якого 

дерева плід, цвіт, листочок" (фруктові 

дерева) (продовження) 

3. Рекомендації для батьків, щодо 

самостійного створення маси для ліпки 

дітьми. (Рецепт) 

https://vakulenko1991.wixsit

e.com/mysite 

 

 

 

група у Viber 

14. 2.04.2020р. 1. Заповнення вкладок "Головна" та "Про 

нас" на сайті. 

2. Створення збірки "Легенди про перші 

весняні квіти". 

https://vakulenko1991.wixsite.co

m/mysite 

 
 

https://vseosvita.ua/webinar/rozvitok-tvorcih-zdibnostej-ditej-v-umovah-dnz-6.html
https://vseosvita.ua/webinar/rozvitok-tvorcih-zdibnostej-ditej-v-umovah-dnz-6.html
https://vseosvita.ua/webinar/rozvitok-tvorcih-zdibnostej-ditej-v-umovah-dnz-6.html
https://www.youtube.com/watch?v=KUc_OXVKi3M&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=KUc_OXVKi3M&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=KUc_OXVKi3M&feature=youtu.be
https://www.wix.com/account/sites?referralAdditionalInfo=Dashboard
https://www.wix.com/account/sites?referralAdditionalInfo=Dashboard
https://www.wix.com/account/sites?referralAdditionalInfo=Dashboard
https://vakulenko1991.wixsite.com/mysite
https://vakulenko1991.wixsite.com/mysite
https://www.youtube.com/watch?v=MrqdPUrfwsU&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=MrqdPUrfwsU&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=MrqdPUrfwsU&feature=youtu.be
https://vakulenko1991.wixsite.com/mysite
https://vakulenko1991.wixsite.com/mysite
https://vakulenko1991.wixsite.com/mysite
https://vakulenko1991.wixsite.com/mysite


3. Створюємо конструктор із пластиліну 

та дерев'яних шпажок. (відео заняття ) 

https://www.youtube.com/watch?

v=4snwG-

OaNHQ&feature=youtu.be 

група у Viber 
 

15. 3.04.2020р. 1. Заповнення вкладок "Батькам про дітей" 

та "Це цікаво", на сайті. 

 2. Створення збірки "Легенди  про перші 

весняні квіти". (продовження). 

3. Казка для дітей про коронавірус. Чому 

мені не можна до бабусі? 

 

https://vakulenko1991.wixsite.co

m/mysite 

 

 

 

Відео: 
https://www.youtube.com/watch?f

eature=youtu.be&v=JabqebPDwS

s&app=desktop   група у Viber 
 

https://www.youtube.com/watch?v=4snwG-OaNHQ&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=4snwG-OaNHQ&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=4snwG-OaNHQ&feature=youtu.be
https://vakulenko1991.wixsite.com/mysite
https://vakulenko1991.wixsite.com/mysite
https://www.youtube.com/watch?feature=youtu.be&v=JabqebPDwSs&app=desktop
https://www.youtube.com/watch?feature=youtu.be&v=JabqebPDwSs&app=desktop
https://www.youtube.com/watch?feature=youtu.be&v=JabqebPDwSs&app=desktop


  

(на період з 06.04.2020 по 24.04.2020р.) 



№ 

п/п 

Дата Зміст роботи Примітка 

16. 6.04.2020р. 1. Заповнення вкладок "Календар" та 

"Відео заняття", на сайті. 

2. Складання індивідуального плану 

роботи на період з 6.04 по 24.04.2020р. 

3. Вивчаємо віршики за мнемотаблицями. 

(приклади віршів, етапи роботи над 

мнемотаблицями, ігри із мнемотаблицями) 

https://vakulenko1991.wixsite.co

m/mysite 

 

 

 

група у Viber 

17. 7.04.2020р. 1. Очно-дистанційна форма навчання 

підвищення кваліфікацї Вебінар на тему: 

"Психодіагностика дітей. Алгоритм 

роботи з психомалюнком". Яцюк М.В. 

"Профілактика професійного вигорання 

педагогічних працівників" Томчук С.М. 

 

 

2. Створення збірки: "Про планети 

Сонячної системи". 

3. Консультація для батьків: "Бадьора 

зарядка - початок вдалого дня" 

 

Онлайн ресурс:  
1.Яцюк М.В. 
https://drive.google.com/file/d/1BVD

ErJm-

vKJ9QflpljUldJJodHWEVN8U/view  

2. Томчук С.М. 

https://drive.google.com/file/d/1qUce

DZkwbauW-

wqrwhFSKKvK80N9nZYS/view  

(презентації) 

  

 

група у Viber 

18. 8.04.2020р. 1. Перегляд вебінару " Організація роботи 

дитсадка в умовах карантину: нормативні 

орієнтири (1 година)" 

 

 

2. Створення збірки: "Про планети 

Сонячної системи".(продовження) 

3. Онлайн платформа для дітей: "Розвиток 

логіки для дітей"( logiclike) 

Онлайн ресурс: 
https://naseminar.com.ua/seminar/

648-organzatsya-roboti-ditsadka-

v-umovah-karantinu-normativn-

orntiri 

 

 

 

https://logiclike.com/auth/login?re

direct=/uk/cabinet#/auth група у 

Viber 
 

19. 9.04.2020р. 1. Перегляд вебінару " Як психологічно 

протистояти стресогенності пандемії (1 

година)" 

2.Розробка альбому : "Цікавинки про 

космос". 

3. Цікаві загадки для дітей. (Випуск 1-2) 

Онлайн ресурс: 
https://naseminar.com.ua/seminar/

654-yak-psihologchno-

protistoyati-stresogennost-pandem 

Відео: 
 1. 

https://www.youtube.com/watch?r

eload=9&v=gL9bm_H1LWo&fea

ture=youtu.be 

2. 

https://www.youtube.com/watch?

v=6lrCHlzUJXs&feature=youtu.b

e група у Viber 
 

https://vakulenko1991.wixsite.com/mysite
https://vakulenko1991.wixsite.com/mysite
https://drive.google.com/file/d/1BVDErJm-vKJ9QflpljUldJJodHWEVN8U/view
https://drive.google.com/file/d/1BVDErJm-vKJ9QflpljUldJJodHWEVN8U/view
https://drive.google.com/file/d/1BVDErJm-vKJ9QflpljUldJJodHWEVN8U/view
https://drive.google.com/file/d/1qUceDZkwbauW-wqrwhFSKKvK80N9nZYS/view
https://drive.google.com/file/d/1qUceDZkwbauW-wqrwhFSKKvK80N9nZYS/view
https://drive.google.com/file/d/1qUceDZkwbauW-wqrwhFSKKvK80N9nZYS/view
https://naseminar.com.ua/seminar/648-organzatsya-roboti-ditsadka-v-umovah-karantinu-normativn-orntiri
https://naseminar.com.ua/seminar/648-organzatsya-roboti-ditsadka-v-umovah-karantinu-normativn-orntiri
https://naseminar.com.ua/seminar/648-organzatsya-roboti-ditsadka-v-umovah-karantinu-normativn-orntiri
https://naseminar.com.ua/seminar/648-organzatsya-roboti-ditsadka-v-umovah-karantinu-normativn-orntiri
https://logiclike.com/auth/login?redirect=/uk/cabinet%23/auth
https://logiclike.com/auth/login?redirect=/uk/cabinet%23/auth
https://naseminar.com.ua/seminar/654-yak-psihologchno-protistoyati-stresogennost-pandem
https://naseminar.com.ua/seminar/654-yak-psihologchno-protistoyati-stresogennost-pandem
https://naseminar.com.ua/seminar/654-yak-psihologchno-protistoyati-stresogennost-pandem
https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=gL9bm_H1LWo&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=gL9bm_H1LWo&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=gL9bm_H1LWo&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=6lrCHlzUJXs&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=6lrCHlzUJXs&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=6lrCHlzUJXs&feature=youtu.be


20. 10.04.2020р. 1. Очно-дистанційна форма навчання 

підвищення кваліфікацї. Вебінар на тему: 

"Формування емоційної культури 

дошкільників засобами естетичного 

пізнання світу" Тарасенко Г.С. 

2. Підбір художнього матеріалу про 

космос та його оформлення. 

3. Майстер-клас по створенню екологічної 

іграшки (трав'янчика) (відео) 

Онлайн ресурс: 
https://drive.google.com/file/d/1G

QWSd0ZbONlnK99hyiVJoSE7E

bjPx_yM/view (презентація) 

 

 

 

 

Етап 1 
https://www.youtube.com/watch?

v=jVaDk1QAXLY&feature=yout

u.be 

Етап 2 
https://www.youtube.com/watch?v=

KTRveG1mcRY&feature=youtu.be 

група у Viber 

21. 13.04.2020р. 1. Виконання тестових та пратичних 

завдань за темою вебінара "Профілактика 

професійного вигорання педагогічних 

працівників" Томчук С.М. 

2. Розробка буклета: "Обережним будь 

завджи!" 

3. Цікаві факти для дітей про планети 

Сонячної системи.  

Посилання на завдання: 
https://docs.google.com/forms/d/e

/1FAIpQLSdeEgC3pcXB0hsec3F

3DZCSahefPSPpgJioAb3LKLe0

AM5kTw/viewform 

 

Онлайн ресурс: 
https://www.youtube.com/watch?

v=ITub7NYgY2Y&feature=youtu

.be  група у Viber 

22. 14.04.2020р. 1. Очно-дистанційна форма навчання 

підвищення кваліфікацї. "Формування 

безпечного та здорового освітнього 

середовища". Лектор: Поліщук В.М. 

2. Розробка картотеки ігор з ОБЖ, гра 

"Екологічний світлофор" 

3. Музична пальчикова гра "В Лісі" 

Онлайн ресурс: 
http://academia.vinnica.ua/index.p

hp?option=com_content&view=ar

ticle&id=804 

 

 

Онлайн ресурс: 
https://www.youtube.com/watch?

v=KkVY_e_ayeo&feature=youtu.

be група у Viber 

23. 15.04.2020р. 1. Очно-дистанційна форма навчання 

підвищення кваліфікацї. Лектор: 

Жаровська О.П. Тема: "Розвиток іміджу 

вчителя. Емоційний інтелект." 

2. Розробка картотеки ігор з ОБЖ, гра 

"Хто проїде першим?" 

3. Пради для батьків: "Що розповісти 

дитині про Великдень"("Історія про 

Христа", значення пасхальних символів, 

"Що ми знаємо про писанки", вірші та 

оповідання за темою). " Готуємось до 

Великодня з дітьми." 

Онлайн ресурс: 
https://drive.google.com/file/d/13

Y2fKWmob_wmhyhDiFdVLvcD

2snPOQYG/view (презентація) 
 

 

 

група у Viber 

https://drive.google.com/file/d/1GQWSd0ZbONlnK99hyiVJoSE7EbjPx_yM/view
https://drive.google.com/file/d/1GQWSd0ZbONlnK99hyiVJoSE7EbjPx_yM/view
https://drive.google.com/file/d/1GQWSd0ZbONlnK99hyiVJoSE7EbjPx_yM/view
https://www.youtube.com/watch?v=jVaDk1QAXLY&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=jVaDk1QAXLY&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=jVaDk1QAXLY&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=KTRveG1mcRY&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=KTRveG1mcRY&feature=youtu.be
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdeEgC3pcXB0hsec3F3DZCSahefPSPpgJioAb3LKLe0AM5kTw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdeEgC3pcXB0hsec3F3DZCSahefPSPpgJioAb3LKLe0AM5kTw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdeEgC3pcXB0hsec3F3DZCSahefPSPpgJioAb3LKLe0AM5kTw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdeEgC3pcXB0hsec3F3DZCSahefPSPpgJioAb3LKLe0AM5kTw/viewform
https://www.youtube.com/watch?v=ITub7NYgY2Y&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=ITub7NYgY2Y&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=ITub7NYgY2Y&feature=youtu.be
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
http://academia.vinnica.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=804
https://www.youtube.com/watch?v=KkVY_e_ayeo&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=KkVY_e_ayeo&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=KkVY_e_ayeo&feature=youtu.be
https://drive.google.com/file/d/13Y2fKWmob_wmhyhDiFdVLvcD2snPOQYG/view
https://drive.google.com/file/d/13Y2fKWmob_wmhyhDiFdVLvcD2snPOQYG/view
https://drive.google.com/file/d/13Y2fKWmob_wmhyhDiFdVLvcD2snPOQYG/view


24. 16.04.2020р. 1. Очно-дистанційна форма навчання 

підвищення кваліфікацї.  "Мовленнєва 

компетентність керівника, вихователя 

закладу дошкільної освіти, як передумова 

грамотного мовлення дошкільника" 

Лектор: Нежданова Л.І. 

2. Розробка картотеки ігор з ОБЖ, гра 

"Оціни вчинок". 

3.Підбірка  Великодніх мультфільми для 

дітей. Що ми знаємо про Великдень. 

Онлайн ресурс: 
http://academia.vinnica.ua/index.p

hp?option=com_content&view=ar

ticle&id=804 

 

 

 

Онлайн ресурс: 
https://urokok.com.ua/methodical-

cabinet/1536-velikodn-multflmi-

dlya-dtey-scho-mi-znayemo-pro-

velikden.html група у Viber 

25. 17.04.2020р. 1. . Виконання пратичних завдань за 

темою вебінара "Розвиток іміджу вчителя. 

Емоційний інтелект." Жаровська О.П. 

2. Розробка картотеки ігор з ОБЖ, гра 

"Так - не так" 

3. Завдання для дітей та їх батьків: 

"Виготовлення поробок до Великодня" 

Посилання на завдання: 
https://drive.google.com/file/d/13

Y2fKWmob_wmhyhDiFdVLvcD

2snPOQYG/view 
 
 

група у Viber 

26. 21.04.2020р. 1.  Онлайн вебінар: Навчаємо дітей 

розповідати: нові підходи (1,5 години) 

2. Розробка картотеки ігор з ОБЖ, гра "За 

грибами в ліс підем" 

3.Конкурс фотографій: "Великдень Fest"  

Онлайн ресурс: 
https://naseminar.com.ua/seminar/

350-navchamo-dtey-rozpovdati-

nov-pdhodi 
 

група у Viber (онлайн 

голосування) 

27. 22.04.2020р. 1. Очно-дистанційна форма навчання 

підвищення кваліфікацї. "Невербальні 

комунікації" Лектор:Кущ О.П. 

 

2. Розробка картотеки ігор з ОБЖ, гра 

"Один вдома". 

3.Створюємо аплікацію до Всесвітнього 

Дня Землі. 

Онлайн ресурс: 
http://academia.vinnica.ua/index.p

hp?option=com_content&view=ar

ticle&id=804 
 
 

 

група у Viber 
https://www.youtube.com/watch?r

eload=9&v=l7ahvqjSoFA 

28. 23.04.2020р. 1. Очно-дистанційна форма навчання 

підвищення кваліфікацї. "Інклюзивна 

освіта" Лектор: Чопик Л.І. 

2. Розробка картотеки ігор з ОБЖ, гра 

"Дитина чи дорослий?" 

3. Поради для батьків "Правила 

користування книгами", "Як правильно 

читати казку". 

Онлайн ресурс: 
http://academia.vinnica.ua/index.p

hp?option=com_content&view=ar

ticle&id=804 
 
 

група у Viber 
 

29. 24.04.2020р. 1. Ознайомлення з листом 

МІНІСТЕРСТВА ОСВІТИ І НАУКИ 

УКРАЇНИ м. Київ  

Онлайн ресурс: 
https://mon.gov.ua/ua/npa/shodo-

organizaciyi-roboti-zakladiv-

doshkilnoyi-osviti-pid-chas-

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
http://academia.vinnica.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=804
https://urokok.com.ua/methodical-cabinet/1536-velikodn-multflmi-dlya-dtey-scho-mi-znayemo-pro-velikden.html
https://urokok.com.ua/methodical-cabinet/1536-velikodn-multflmi-dlya-dtey-scho-mi-znayemo-pro-velikden.html
https://urokok.com.ua/methodical-cabinet/1536-velikodn-multflmi-dlya-dtey-scho-mi-znayemo-pro-velikden.html
https://urokok.com.ua/methodical-cabinet/1536-velikodn-multflmi-dlya-dtey-scho-mi-znayemo-pro-velikden.html
https://drive.google.com/file/d/13Y2fKWmob_wmhyhDiFdVLvcD2snPOQYG/view
https://drive.google.com/file/d/13Y2fKWmob_wmhyhDiFdVLvcD2snPOQYG/view
https://drive.google.com/file/d/13Y2fKWmob_wmhyhDiFdVLvcD2snPOQYG/view
https://naseminar.com.ua/seminar/350-navchamo-dtey-rozpovdati-nov-pdhodi
https://naseminar.com.ua/seminar/350-navchamo-dtey-rozpovdati-nov-pdhodi
https://naseminar.com.ua/seminar/350-navchamo-dtey-rozpovdati-nov-pdhodi
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
http://academia.vinnica.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=804
https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=l7ahvqjSoFA
https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=l7ahvqjSoFA
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
http://academia.vinnica.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=804
https://mon.gov.ua/ua/npa/shodo-organizaciyi-roboti-zakladiv-doshkilnoyi-osviti-pid-chas-karantinu
https://mon.gov.ua/ua/npa/shodo-organizaciyi-roboti-zakladiv-doshkilnoyi-osviti-pid-chas-karantinu
https://mon.gov.ua/ua/npa/shodo-organizaciyi-roboti-zakladiv-doshkilnoyi-osviti-pid-chas-karantinu


Від 23 квітня 2020 р. № 1/9-219 

Щодо організації роботи закладів 

дошкільної освіти під час карантину 

2. Розробка картотеки ігор з ОБЖ, гра 

"Чим можна поргатись?" 

3. Консультація для батьків на тему: "Про 

безпеку для дорослих і дітей". Підведення 

підсумків конкурсу фотографій: 

"Великдень Fest" 

karantinu 
 
 
 

 

 

група у Viber 
 

 

https://mon.gov.ua/ua/npa/shodo-organizaciyi-roboti-zakladiv-doshkilnoyi-osviti-pid-chas-karantinu


  

(на період з 27.04.2020 по 08.05.2020р.) 



№ 

п/п 

Дата Зміст роботи Примітка 

30. 27.04.2020р. 1. Складання індивідуального плану 

роботи на період з 27.04 по 08.05.2020р. 

Очно-дистанційна форма навчання 

підвищення кваліфікацї. Лектор: 

Шевченко А.І. 

2. Розробка картотеки ігор з ОБЖ, гра 

"Поклич на допомогу" 

3. Фізкультхвилинка  "Бедрик". 

Онлайн ресурс: 
http://academia.vinnica.ua/index.p

hp?option=com_content&view=ar

ticle&id=804 
 

група у Viber 
https://www.youtube.com/watch?

v=4g6Cd1X7lUU&feature=youtu.

be 

31. 28.04.2020р. 1. Очно-дистанційна форма навчання 

підвищення кваліфікацї. Лектор: Балтемус 

К.А 

2. Розробка картотеки ігор з ОБЖ, гра 

"Увага,дорога!" 

3. Тема тижня: "Я дитина українська - 

українського роду".  Вивчаємо Україну - 

пізнавальна добірка про Україну.  Руханка 

разом з Івасиком 

 

 

Онлайн ресурс: 
http://academia.vinnica.ua/index.p

hp?option=com_content&view=ar

ticle&id=804 
 
 

група у Viber 
https://www.youtube.com/watch?

v=0AHUAUbO-

8E&feature=youtu.be 

Руханка: 

https://www.youtube.com/watch?

v=GcDbOAtOfnM&feature=yout

u.be 

32. 29.04.2020р. 1. Участь у вебінарі: Нестандартні 

батьківські збори та їх успішне 

проведення. 
- Робота на квітнику. 

2. Складання перспективного планування 

з малювання на 2020-2021н.р. (старша 

група) 

3. Орігамі: Лелека - символ України. 

Онлайн ресурс: 
https://vseosvita.ua/webinar/nesta

ndartni-batkivski-zbori-ta-ih-

uspisne-provedenna-89.html 
 
 
 

група у Viber 
 

33 30.04.2020р. 1. Онлайн вебінар: " Педагогічні підходи 

в роботі з дитиною-шульгою" (отримання 

свідоцтва) 

2. Складання перспективного планування 

з малювання на 2020-2021н.р. (старша 

група) (продовження) 

3. Творче завдання: "Малюємо Україну!" 

Онлайн платформа 

Всеосвіта: 
https://vseosvita.ua/webinar/pedag

ogicni-pidhodi-v-roboti-z-ditinou-

sulgou-158.htmlм 
 
 

група у Viber 
https://www.youtube.com/watch?

v=wYTGiH8Hqq4&feature=yout

u.be 

34. 4.05.2020р. 1.Виконання тестових та практичних 

завдань за темою вебінара "Інклюзивна 

освіта" Лектор: Чопик Л.І. 

2. Складання перспективного планування 

Посилання на завдання: 
https://docs.google.com/forms/d/1

tFUvqxRLUtrtqHjYKsVJ4tUg2u

ucMXD94plJbOi_Hrg/viewform?

edit_requested=true 

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
http://academia.vinnica.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=804
https://www.youtube.com/watch?v=4g6Cd1X7lUU&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=4g6Cd1X7lUU&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=4g6Cd1X7lUU&feature=youtu.be
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
http://academia.vinnica.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=804
https://www.youtube.com/watch?v=0AHUAUbO-8E&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=0AHUAUbO-8E&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=0AHUAUbO-8E&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=GcDbOAtOfnM&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=GcDbOAtOfnM&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=GcDbOAtOfnM&feature=youtu.be
https://vseosvita.ua/webinar/nestandartni-batkivski-zbori-ta-ih-uspisne-provedenna-89.html
https://vseosvita.ua/webinar/nestandartni-batkivski-zbori-ta-ih-uspisne-provedenna-89.html
https://vseosvita.ua/webinar/nestandartni-batkivski-zbori-ta-ih-uspisne-provedenna-89.html
https://vseosvita.ua/webinar/pedagogicni-pidhodi-v-roboti-z-ditinou-sulgou-158.htmlм
https://vseosvita.ua/webinar/pedagogicni-pidhodi-v-roboti-z-ditinou-sulgou-158.htmlм
https://vseosvita.ua/webinar/pedagogicni-pidhodi-v-roboti-z-ditinou-sulgou-158.htmlм
https://www.youtube.com/watch?v=wYTGiH8Hqq4&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=wYTGiH8Hqq4&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=wYTGiH8Hqq4&feature=youtu.be
https://docs.google.com/forms/d/1tFUvqxRLUtrtqHjYKsVJ4tUg2uucMXD94plJbOi_Hrg/viewform?edit_requested=true
https://docs.google.com/forms/d/1tFUvqxRLUtrtqHjYKsVJ4tUg2uucMXD94plJbOi_Hrg/viewform?edit_requested=true
https://docs.google.com/forms/d/1tFUvqxRLUtrtqHjYKsVJ4tUg2uucMXD94plJbOi_Hrg/viewform?edit_requested=true
https://docs.google.com/forms/d/1tFUvqxRLUtrtqHjYKsVJ4tUg2uucMXD94plJbOi_Hrg/viewform?edit_requested=true


з малювання на 2020-2021н.р. (старша 

група) (продовження) 

3.Тема тижня: "У бабусі на подвір'ї ". 

Онлайн заняття за темою. 

 

 

група у Viber 
https://www.youtube.com/watch?

v=MKO-

QcxOnyc&feature=youtu.be 

35. 5.05.2020р. 1. . Очно-дистанційна форма навчання 

підвищення кваліфікацї. "Рефлексивна 

позиція психолога/педагога у роботі з 

дітьми з особливими потребами" Лектор: 

Драченко В.В. 

Ознайомлення із платформами для 

дистанційного навчання. 

 

2. Складання перспективного планування 

з аплікації на 2020-2021н.р. (старша група)  

3. Дитяча пісенька "У Бабусі на Селі", 

розвиваюче відео: "Хто що їсть". 

 

http://academia.vinnica.ua/index.p

hp?option=com_content&view=ar

ticle&id=804 

Онлайн ресурс: 
https://dzerkalo.media/news/pidbi

rka-naykraschih-platform-dlya-

distantsiynoi-osviti 

 

 

група у Viber 
https://www.youtube.com/watch?f

eature=youtu.be&v=kWMdup4id

xo&app=desktop&persist_app=1 

Хто що їсть: 

https://www.youtube.com/watch?

v=jNZiz2mtwDk 
 

36. 6.05.2020р. 1. ZOOM 1. Встановлення та 

налаштування (ПК) 

 

 

2. Складання перспективного планування 

з аплікації на 2020-2021н.р. (старша група) 

(продовження)  

3. Конструювання (LEGO-технологія) 

"Собачка" (онлайн заняття) 

Онлайн ресурс: 

https://www.youtube.com/wa

tch?v=Bga37MkGOPY 

 

 

 

 

група у Viber 
https://www.youtube.com/watch?

v=wW843syhwFI&feature=youtu

.be 

37. 7.05.2020р. 1.ZOOM. Встановлення та налаштування 

(як додаток на гаджеті) 

2. Складання перспективного планування 

з аплікації на 2020-2021н.р. (старша група) 

(продовження)  

3. Уроки малювання: "Як намалювати 

котика, собачку, свиню.". Цікаві загадки. 

Онлайн ресурс: 
https://www.youtube.com/watch?

v=_Ct4aBbM2l4&feature=youtu.

be 

 

група у Viber 
https://www.youtube.com/watch?

v=kTfsWlZ7NrE&feature=youtu.

be 

38. 8.05.2020р. 1. Участь у вебінарі : "Використання 

сервісу Zoom для проведення 

дистанційних занять" 

 

2. Складання перспективного планування 

Онлайн ресурс: 
https://naurok.com.ua/webinar/vik

oristannya-servisu-zoom-dlya-

provedennya-distanciynih-

zanyat?reg=true 

 

https://www.youtube.com/watch?v=MKO-QcxOnyc&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=MKO-QcxOnyc&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=MKO-QcxOnyc&feature=youtu.be
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
http://academia.vinnica.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=804
https://dzerkalo.media/news/pidbirka-naykraschih-platform-dlya-distantsiynoi-osviti
https://dzerkalo.media/news/pidbirka-naykraschih-platform-dlya-distantsiynoi-osviti
https://dzerkalo.media/news/pidbirka-naykraschih-platform-dlya-distantsiynoi-osviti
https://www.youtube.com/watch?feature=youtu.be&v=kWMdup4idxo&app=desktop&persist_app=1
https://www.youtube.com/watch?feature=youtu.be&v=kWMdup4idxo&app=desktop&persist_app=1
https://www.youtube.com/watch?feature=youtu.be&v=kWMdup4idxo&app=desktop&persist_app=1
https://www.youtube.com/watch?v=jNZiz2mtwDk
https://www.youtube.com/watch?v=jNZiz2mtwDk
https://www.youtube.com/watch?v=Bga37MkGOPY
https://www.youtube.com/watch?v=Bga37MkGOPY
https://www.youtube.com/watch?v=wW843syhwFI&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=wW843syhwFI&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=wW843syhwFI&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=_Ct4aBbM2l4&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=_Ct4aBbM2l4&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=_Ct4aBbM2l4&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=kTfsWlZ7NrE&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=kTfsWlZ7NrE&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=kTfsWlZ7NrE&feature=youtu.be
https://naurok.com.ua/webinar/vikoristannya-servisu-zoom-dlya-provedennya-distanciynih-zanyat?reg=true
https://naurok.com.ua/webinar/vikoristannya-servisu-zoom-dlya-provedennya-distanciynih-zanyat?reg=true
https://naurok.com.ua/webinar/vikoristannya-servisu-zoom-dlya-provedennya-distanciynih-zanyat?reg=true
https://naurok.com.ua/webinar/vikoristannya-servisu-zoom-dlya-provedennya-distanciynih-zanyat?reg=true


з аплікації на 2020-2021н.р. (старша група) 

(продовження)  

3. Навчальна інтерактивна гра "Дика чи 

свійська тварина?".  

Цікаві факти про життя домашніх тварин. 

 

 
https://www.youtube.com/watch?

v=_T-

8fQCtzk4&feature=youtu.be 

 

https://www.youtube.com/watch?

v=I6EG1fMarDQ&feature=youtu.

be  група у Viber 

 

https://www.youtube.com/watch?v=_T-8fQCtzk4&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=_T-8fQCtzk4&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=_T-8fQCtzk4&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=I6EG1fMarDQ&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=I6EG1fMarDQ&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=I6EG1fMarDQ&feature=youtu.be


  

(на період з 12.05.2020 по 29.05.2020р.) 



№ 

п/п 

Дата Зміст роботи Примітка 

39. 12.05.2020р. 1. Складання індивідуального плану 

роботи на період з 12.05 по 22.05.2020р. 

2. Розробка відео звіту про дистанційне 

навчання під час тематичного тижня "У 

бабусі на подвір'ї" 

3. Тема тижня: "Знай, люби, оберігай 

рідний край." Це наше і це твоє - серія 

коротеньких мультфільмів,які 

розповідають про цікаві факти про наш 

рідний край!!! 
 

 
 

 

https://www.youtube.com/watch?

v=yoj66kLUZ4I&t=18s 

 

група у Viber 
https://www.youtube.com/playlist

?list=PLmMdc5EtRgSgzRIdOn6y

vSu4coKy6Ofqt 

40. 13.05.2020р. 1. Участь у онлайн вебінарі : "Секрет 

ораторства для педагогів. Кейси та 

поради" (сертифікат) 
2. Складання перспективного планування 

з художньої праці на 2020-2021н.р. 

(старша група). 

3.Екологічна акція: "Мій рідний край - 

мені про нього дбати." Приєднуємось до 

акції!!! 

- Прибери подвір'я біля свого будинку. 

- Позбирай сміття  біля річки чи ставка. 

- Посади дерево,куш чи  квіти, та інше. 

https://vseosvita.ua/webinar/sekret

-oratorstva-dla-pedagogiv-kejsi-

ta-poradi-190.html 

 

 

 

 

група у Viber 

 

41. 14.05.2020р. 1. Відеоконференція з колективом КЗ 

"ДНЗ 314 ВМР" у програмі ZOOM. 

2. Складання перспективного планування 

з художньої праці на 2020-2021н.р. 

(старша група). (продовження) 

3. Наш рідний край - наше місто!!! 

14 визначних пам'яток Вінниці,про які 

варто знати і пишатися))) 

     Коротенький мультфільм для дітей про 

охорону природи!!! 

 

 

 

 

 

 

 

Онлайн ресурс: 
https://moemisto.ua/vn/blog/vizna

chni-pamyatki-vinnitsi-scho-

varto-pobachiti-163.html 

Мультик: 

https://www.youtube.com/watch?

v=JZL8EqG7YoI&feature=youtu.

be  група у Viber 

42. 15.05.2020р. 1. Участь у онлайн вебінарі : «Рецепт 

щастя! Щасливий педагог-щасливі діти.» 

Малько Т. 

2. Розробка відеоролика "Міжнародний 

день сім'ї" 

3.День сімї:  

- консультація для батьків на тему: "15 

https://www.youtube.com/watch?

v=kizc7n2I5xM 
 
 

https://www.youtube.com/watch?

v=Qs1YwRF0rrQ&feature=youtu

.be 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=yoj66kLUZ4I&t=18s
https://www.youtube.com/watch?v=yoj66kLUZ4I&t=18s
https://www.youtube.com/playlist?list=PLmMdc5EtRgSgzRIdOn6yvSu4coKy6Ofqt
https://www.youtube.com/playlist?list=PLmMdc5EtRgSgzRIdOn6yvSu4coKy6Ofqt
https://www.youtube.com/playlist?list=PLmMdc5EtRgSgzRIdOn6yvSu4coKy6Ofqt
https://vseosvita.ua/webinar/sekret-oratorstva-dla-pedagogiv-kejsi-ta-poradi-190.html
https://vseosvita.ua/webinar/sekret-oratorstva-dla-pedagogiv-kejsi-ta-poradi-190.html
https://vseosvita.ua/webinar/sekret-oratorstva-dla-pedagogiv-kejsi-ta-poradi-190.html
https://moemisto.ua/vn/blog/viznachni-pamyatki-vinnitsi-scho-varto-pobachiti-163.html
https://moemisto.ua/vn/blog/viznachni-pamyatki-vinnitsi-scho-varto-pobachiti-163.html
https://moemisto.ua/vn/blog/viznachni-pamyatki-vinnitsi-scho-varto-pobachiti-163.html
https://www.youtube.com/watch?v=JZL8EqG7YoI&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=JZL8EqG7YoI&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=JZL8EqG7YoI&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=kizc7n2I5xM
https://www.youtube.com/watch?v=kizc7n2I5xM
https://www.youtube.com/watch?v=Qs1YwRF0rrQ&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=Qs1YwRF0rrQ&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=Qs1YwRF0rrQ&feature=youtu.be


травня - Міжнародний день сім'ї ."  

- онлайн  фото виставка "Щасливі разом". 

- поробка "Щаслива родина". 

https://www.youtube.com/watch?

v=Nx2f4C4SxKg&feature=youtu.

be  група у Viber 

43. 18.05.2020р. 1. Ознайомлення з проектом тимчасових 

рекомендацій щодо організації 

протиепідемічних заходів у закладах 

дошкільної освіти на період карантину у 

звязку з поширенням коронавірусної 

хвороби. (COVID - 19) 

 

2. Розробка відео звіту про дистанційне 

навчання під час тематичного тижня 

"Знай, люби, оберігай рідний край." 

3. Тема тижня: "Скоро я вже підросту,в 

школу також я піду" 

- Інтерв'ю з педагогом "Коли починати 

готуватися до школи та що почитати 

батькам" 

- Підготовка до школи. Готуємось до 

школи. Родина і сім'я.  

https://moz.gov.ua/uploads/ckedit

or/документи/Головний%20Сан

ітарний%20лікар/Розпорядженн

я%2032.pdf?fbclid=IwAR3D8Hd

vO9lSGuqicGZSycCILxTkD_W

MkQ-

f7b0XSshhMr0z8Vh8RiC36L4 

 

https://www.youtube.com/watch?

v=Qs1YwRF0rrQ&feature=youtu

.be 

 

https://buki.com.ua/news/rozmova

-z-profesiynym-pedahohom-pro-

pidhotovku-ditey-do-shkoly-koly-

pochynaty-zaymatysya-z-

repetytorom-ta-kilka-korysnykh-

knyh-dlya-batkiv/ 

 

https://www.youtube.com/watch?

v=njmkz13iaYs&feature=youtu.b

e  група у Viber 

 

44. 19.05.2020р. 1. Участь у онлайн вебінарі :" Лепбук як 

інструмент реалізації практичного та 

творчого навчання" (сертифікат) 
2. Розробка комплексів ЗРВ для занять з 

фізичної культури та ранкової гімнастики 

на 2020-2021н.р. (старша група).   

3. Пісенька про абетку. 

 

 

Розповідь про школу: як їжачок Буль 

боявся йди до школи.Виготовляємо їжачка 

Буля із будь яких матеріалів. 

https://vseosvita.ua/webinar/lepbu

k-ak-instrument-realizacii-

prakticnogo-ta-tvorcogo-

navcanna-194.html 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?

v=ch8WbaSoBKs&feature=youtu

.be 

 

https://nochdobra.com/uk/rozpovi

d-pro-shkolu-yak-yizhachok-bul-

boyavsya-jdi-do-shkoli/ група у 

Viber 

 

45. 20.05.2020р. 1. Майстер -клас: "Технологія 

виготовлення лепбуків". 

2. Розробка комплексів ЗРВ для занять з 

фізичної культури та ранкової гімнастики 

на 2020-2021н.р. (старша група). 

(продовження) 

3. Вчимо цифри, числа та розв`язуємо 

https://www.youtube.com/watch?

v=bNEsrcSHwwY 

 

 

 

 
https://www.youtube.com/watch?

v=YmQGI6mBPaw&feature=you

https://www.youtube.com/watch?v=Nx2f4C4SxKg&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=Nx2f4C4SxKg&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=Nx2f4C4SxKg&feature=youtu.be
https://moz.gov.ua/uploads/ckeditor/документи/Головний%20Санітарний%20лікар/Розпорядження%2032.pdf?fbclid=IwAR3D8HdvO9lSGuqicGZSycCILxTkD_WMkQ-f7b0XSshhMr0z8Vh8RiC36L4
https://moz.gov.ua/uploads/ckeditor/документи/Головний%20Санітарний%20лікар/Розпорядження%2032.pdf?fbclid=IwAR3D8HdvO9lSGuqicGZSycCILxTkD_WMkQ-f7b0XSshhMr0z8Vh8RiC36L4
https://moz.gov.ua/uploads/ckeditor/документи/Головний%20Санітарний%20лікар/Розпорядження%2032.pdf?fbclid=IwAR3D8HdvO9lSGuqicGZSycCILxTkD_WMkQ-f7b0XSshhMr0z8Vh8RiC36L4
https://moz.gov.ua/uploads/ckeditor/документи/Головний%20Санітарний%20лікар/Розпорядження%2032.pdf?fbclid=IwAR3D8HdvO9lSGuqicGZSycCILxTkD_WMkQ-f7b0XSshhMr0z8Vh8RiC36L4
https://moz.gov.ua/uploads/ckeditor/документи/Головний%20Санітарний%20лікар/Розпорядження%2032.pdf?fbclid=IwAR3D8HdvO9lSGuqicGZSycCILxTkD_WMkQ-f7b0XSshhMr0z8Vh8RiC36L4
https://moz.gov.ua/uploads/ckeditor/документи/Головний%20Санітарний%20лікар/Розпорядження%2032.pdf?fbclid=IwAR3D8HdvO9lSGuqicGZSycCILxTkD_WMkQ-f7b0XSshhMr0z8Vh8RiC36L4
https://moz.gov.ua/uploads/ckeditor/документи/Головний%20Санітарний%20лікар/Розпорядження%2032.pdf?fbclid=IwAR3D8HdvO9lSGuqicGZSycCILxTkD_WMkQ-f7b0XSshhMr0z8Vh8RiC36L4
https://www.youtube.com/watch?v=Qs1YwRF0rrQ&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=Qs1YwRF0rrQ&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=Qs1YwRF0rrQ&feature=youtu.be
https://buki.com.ua/news/rozmova-z-profesiynym-pedahohom-pro-pidhotovku-ditey-do-shkoly-koly-pochynaty-zaymatysya-z-repetytorom-ta-kilka-korysnykh-knyh-dlya-batkiv/
https://buki.com.ua/news/rozmova-z-profesiynym-pedahohom-pro-pidhotovku-ditey-do-shkoly-koly-pochynaty-zaymatysya-z-repetytorom-ta-kilka-korysnykh-knyh-dlya-batkiv/
https://buki.com.ua/news/rozmova-z-profesiynym-pedahohom-pro-pidhotovku-ditey-do-shkoly-koly-pochynaty-zaymatysya-z-repetytorom-ta-kilka-korysnykh-knyh-dlya-batkiv/
https://buki.com.ua/news/rozmova-z-profesiynym-pedahohom-pro-pidhotovku-ditey-do-shkoly-koly-pochynaty-zaymatysya-z-repetytorom-ta-kilka-korysnykh-knyh-dlya-batkiv/
https://buki.com.ua/news/rozmova-z-profesiynym-pedahohom-pro-pidhotovku-ditey-do-shkoly-koly-pochynaty-zaymatysya-z-repetytorom-ta-kilka-korysnykh-knyh-dlya-batkiv/
https://buki.com.ua/news/rozmova-z-profesiynym-pedahohom-pro-pidhotovku-ditey-do-shkoly-koly-pochynaty-zaymatysya-z-repetytorom-ta-kilka-korysnykh-knyh-dlya-batkiv/
https://www.youtube.com/watch?v=njmkz13iaYs&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=njmkz13iaYs&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=njmkz13iaYs&feature=youtu.be
https://vseosvita.ua/webinar/lepbuk-ak-instrument-realizacii-prakticnogo-ta-tvorcogo-navcanna-194.html
https://vseosvita.ua/webinar/lepbuk-ak-instrument-realizacii-prakticnogo-ta-tvorcogo-navcanna-194.html
https://vseosvita.ua/webinar/lepbuk-ak-instrument-realizacii-prakticnogo-ta-tvorcogo-navcanna-194.html
https://vseosvita.ua/webinar/lepbuk-ak-instrument-realizacii-prakticnogo-ta-tvorcogo-navcanna-194.html
https://www.youtube.com/watch?v=ch8WbaSoBKs&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=ch8WbaSoBKs&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=ch8WbaSoBKs&feature=youtu.be
https://nochdobra.com/uk/rozpovid-pro-shkolu-yak-yizhachok-bul-boyavsya-jdi-do-shkoli/
https://nochdobra.com/uk/rozpovid-pro-shkolu-yak-yizhachok-bul-boyavsya-jdi-do-shkoli/
https://nochdobra.com/uk/rozpovid-pro-shkolu-yak-yizhachok-bul-boyavsya-jdi-do-shkoli/
https://www.youtube.com/watch?v=bNEsrcSHwwY
https://www.youtube.com/watch?v=bNEsrcSHwwY
https://www.youtube.com/watch?v=YmQGI6mBPaw&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=YmQGI6mBPaw&feature=youtu.be


приклади з Їжачком Жекою 

 

tu.be  група у Viber 

46. 21.05.2020р. 1. Створення відеоролика до Дня 

Вишиванки за участю дітей групи. 

2. Розробка комплексів ЗРВ для занять з 

фізичної культури та ранкової гімнастики 

на 2020-2021н.р. (старша група). 

(продовження) 

3. День Вишиванки: 

- Це наше і це твоє. Знана у всьому світі 

вишивка - наша! 

- флешмоб "Одягни вишиванку"; 

- ідея саморобки на День вишиванки; 

 

https://www.youtube.com/watch?

v=1KMTEzVV4rI&feature=youtu

.be 

 

 
 
 

https://www.youtube.com/watch?

v=CI75DOT9M8&feature=youtu.

be 

 

https://www.youtube.com/watch?

v=YE3btpHBnAk&feature=youtu

.be   

 

https://www.youtube.com/watch?

v=7ozqWSmt-kY  

група у Viber 

47. 22.05.2020р. 1. Оформлення практичних матеріалів, 

розроблених в період карантину. 

2. Розробка комплексів ЗРВ для занять з 

фізичної культури та ранкової гімнастики 

на 2020-2021н.р. (старша група). 

(продовження) 

3. Електронна дидактична гра "Збери 

портфель" 

 

 

 

 

 
https://www.youtube.com/watch?

v=aMCPbGfsqpA&feature=youtu

.be 

48. 25.05.2020р. 1. Ознайомлення: ЛИСТ МІНІСТЕРСТВА 

ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ  м. Київ ВІД 

22 ТРАВНЯ 2020 Р. № 1/9-269 Щодо 

відновлення діяльності закладів 

дошкільної  освіти 

2. Розробка картотеки рухливих ігор на 

2020-2021н.р. (старша група). 

3. Поради для батьків: "Як говорити про 

КОРОНАВІРУС-19 з маленькими дітьми " 

https://mon.gov.ua/ua/npa/shodo-

vidnovlennya-diyalnosti-zakladiv-

doshkilnoyi-osviti 

 

 

 

 

https://www.unicef.org/ukraine/m

edia/5146/file/coloring%20book.p

df 

49. 26.05.2020р. 1. Ознайомлення із матеріалами що 

рекомендують МОН та UNICEF Ukraine 

для вихователів, які можна  використати у 

роботі з дітьми дошкільного віку. 

2. Розробка картотеки рухливих ігор на 

2020-2021н.р. (старша група). 

 

 

 

 

1.https://www.unicef.org/ukraine/

media/5146/file/coloring%20book

.pdf 

2.https://www.facebook.com/watc

h/?v=4296392980386707 

3.https://www.youtube.com/watch

?v=RqqKKkGXx3Q 

4.https://www.youtube.com/playli

st?list=PLJ2-

31j4oXT48JqFsFm6fSumNBjYV

ozcd 

https://www.youtube.com/watch?v=YmQGI6mBPaw&feature=youtu.be
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3. Консультація для батьків: "Як 

зменшити стрес та тривожність у дітей 

дошкільного віку" 

 

https://www.unicef.org/ukraine/do

cuments/релаксація-для-батьків-

та-дітей-удома 

 

50. 27.05.2020р. 1. Перегляд вебінару : Як говорити з 

дітьми про коронавірус  (Підвищення 

якості дошкільної освіти в Україні ч. 8) 

2.Розробка картотеки  малорухливих та 

рухливих ігор  з фізичним 

дистанціюванням  для дітей дошкільного 

віку 

3. "Як розмовляти з дітьми про 

коронавірус.5 дієєвих порад." 

https://www.youtube.com/watch?

v=RqqKKkGXx3Q 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/watch/

?v=4296392980386707 

51. 28.05.2020р. 1. Ознайомлення із рекомендаціями 

головного державного санітарного лікаря 

"Як організувати роботу дитячих садків на 

період адаптивного карантину" 

  

2. Підготовка та облаштування групової 

кімнати відповідно до 

протиепідеміологічних вимог. 

3. Серія мультфільмів для дітей 

"Рятівники чистоти" 

https://mon.gov.ua/ua/news/yak-

organizuvati-robotu-dityachih-

sadkiv-na-period-karantinu-

golovnij-derzhavnij-sanitarnij-

likar-nadav-rekomendaciyi 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/playlist

?list=PLJ2-

31j4oXT48JqFsFm6fSumNBjYV

ozcd 

52. 29.05.2020р. 1. Ознайомлення з рекомендаціями про те, 

як працюватимуть ДНЗ у Вінниці. 

2. Участь у благоустрої групового ігрового 

майданчика. 

3.Ознайомлення батьків з особливостями 

адаптивного карантину для дитсадків у 

Вінниці 

https://www.vinnitsa.info/news/ob

mezhena-kil-kist-ditey-

temperaturnyy-skryninh-i-masky-

dlya-pratsivnykiv-yak-z-1-

chervnya-pratsyuvatymut-dnz-u-

vinnytsi.html 

 

 
https://www.youtube.com/watch?

v=enRx2XP4a1g&feature=youtu.

be 

 

https://www.unicef.org/ukraine/documents/%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%B1%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%BA%D1%96%D0%B2-%D1%82%D0%B0-%D0%B4%D1%96%D1%82%D0%B5%D0%B9-%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B0
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