
План роботи музичного керівника  

Пугач О.В.  

під час карантину 

№ Зміст роботи Дата 

1 Індивідуальна робота з дітьми під час карантину.  
Старший дошкільний вік. 
Завдання: стимулювати в дітей відчуття задоволення від 

власного співу та співу з батьками. Формувати в дітей 

естетичний смак,  любов до музики.  

Руханка «Я піду в Карпати-гори» 
https://www.youtube.com/watch?v=kPyxgTP0bZA&list=PLElG6fwk_0UnUQzb9Y5
mM3p0TJ_Tu2Oe2&index=16 

Дидактична гра «Впізнай музичні інструменти» 
https://www.youtube.com/watch?v=j-3JooDFkJw&t=136s 

Співи «Пісня про музичні інструменти» 
https://www.youtube.com/watch?v=gA5G-Ie6eG8 

Руханка «Кроком руш» 
       https://www.youtube.com/watch?v=cUmvYKFcP2g 

Дидактична гра «Що роблять зайці?» 
https://www.youtube.com/watch?v=2xdlgIdkrz4&list=PLjwPdwtopeGDLao9WE60_Vi
R0fHghyyd8&index=3 

 Слухання музики: Д.Шостакович «Весела казка» (у виконанні 

гітари та фортепіано) 
        https://www.youtube.com/watch?v=wx4mLfQqATs 
        https://www.youtube.com/watch?v=Aoq7GUuTZYI 

Д. Шостакович «Сумна казка» 
        https://www.youtube.com/watch?v=i43-6TFw1P8 

Співи «Завітайте в казку» 
        https://www.youtube.com/watch?v=BXoQdDCSWdk 
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Середній дошкільний вік. 

Завдання: сприяти виникненню відчуття емоційного 

задоволення від музики. 

Руханка «Бедрик»     
      https://www.youtube.com/watch?v=4g6Cd1X7lUU 

Ритмічна  гра «Ніжки та долоньки» 
https://www.youtube.com/watch?v=BygJKPV6s0I&list=PLyZN5lSvSkQeaQLZSp2
Mq2tEB3FY0SXkN&index=3 

Розпівка «Вийди, вийди, сонечко» 
https://www.youtube.com/watch?v=hlWXFWePjKA 

Співи «Намалюю я» 
       https://www.youtube.com/watch?v=qcA3MTrlQL0 

«Сонячний промінчик» 
      https://www.youtube.com/watch?v=TK1TwHvuZ6E 
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Слухання музики: М. Глінка «Жайворонок»  
https://www.youtube.com/watch?v=5kr1U0cIDng 

Руханка «Якщо весело живеться» 
https://www.youtube.com/watch?v=pdpbp7jVKvU 

Музично-дидактична гра "Кого зустрів колобок" 
https://www.youtube.com/watch?v=DPWm7PNML9Y&list=PLjzPdY48AqyMTllFIHOJA
bBuW_H5PKC7l&index=53 

Розпівка «По дорозі жук-жук» 
       https://www.youtube.com/watch?v=7kzMIDF2b6s 

Співи «Цуценя» 
       https://www.youtube.com/watch?v=7kzMIDF2b6s 

 «Жук»                                         
https://www.youtube.com/watch?v=qjUZ8jCRig0 
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Ранній та молодший дошкільний вік. 

Завдання: виховувати у дітей бажання приймати участь у 

різних видах музичної діяльності. Виховувати бажання дітей 

співати, танцювати та грати разом з батьками. 

 Руханка «Гусі-потягусі» 
https://www.youtube.com/watch?v=Hxaxd229Kt8&list=PLElG6fwk_0UmWfbppU
9Y_Qp8kOGDOvfDs&index=15 

Співи: «Вийди, вийди, сонечко» 
https://www.youtube.com/watch?v=hlWXFWePjKA 

 «Щебетала пташечка» 
https://www.youtube.com/watch?v=Ne5tKcgFpXs&t=244s 

Рухлива гра: «Сонечко і дощик» 
https://www.youtube.com/watch?v=nATN1XE49H4 

Музична казка «Ріпка» 
       https://www.youtube.com/watch?v=R_gxhI0K9sg 

Танцювальна діяльність: «Ціпоньки» муз С. Петросяна, сл. А. 

Каннич 
       https://www.youtube.com/watch?v=Xn1uMMMKSrQ 

 Слухання музики: «Курочка» муз. Н. Любарської 
       https://www.youtube.com/watch?v=pomcPMYe8tw 

Музична казка «Курочка Ряба» 
https://www.youtube.com/watch?v=3DhgrsGsA6c&list=PLjwPdwtopeGDLao9WE60_
ViR0fHghyyd8&index=4 

Співи: пісня «Курчата Пі-Пі» 
        https://www.youtube.com/watch?v=zgyM-DikvFk  

Руханка «Скік та скок» 
        https://www.youtube.com/watch?v=2vTrA0BkkgQ 

Співи: «Сорока -Ворона» 
        https://www.youtube.com/watch?v=7onF5fOOTY4 

Музична пальчикова гра «Дощик» 
        https://www.youtube.com/watch?v=F6yLsYcyuNI 

Музична казка «Івасик - Телесик» 
        https://www.youtube.com/watch?v=iqKbY56y9UI 

Рухлива гра: «Вийшла курочка гуляти» 
        https://www.youtube.com/watch?v=_7OBHJCjV4Y 
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4 Написати сценарії розваг на квітень: 
«Свято посмішки» 
«Великодня гаївка» 

 
01.04. 
17.04. 

5 Підібрати музичний матеріал,  рухи для танцювальних 
композицій 

01.04.-
30.04. 

6 Написати сценарій для випускного свята 06.04.-
20.04. 

7 Самоосвіта: « Інноваційні технології в музичному вихованні 
дітей перед дошкільного віку» 
 Методика Карла Орфа – вчимося у Тетяни Тютюннікової 

Відеозапис за посиланням: 
https://deti-club.ru/doshkolnoe-obrazovanie-metodika-karla-orfa-2 
https://www.youtube.com/watch?v=NmrfL4JP-DU 
https://www.youtube.com/watch?v=TSM0sxwxwQE 
https://www.youtube.com/watch?v=I4A6q4s7XEk 

Вивчення інноваційних технологій з музичного виховання 

через інтернет ресурси 
https://vseosvita.ua/library/innovacijni-tehnologii-v-muzicnomu-vihovanni-
doskilnikiv-castina-i-18871.html 

Скласти  конспекти з використанням музикотерапії: 
«Вітер» 
 «Пригоди у королівстві музики» 
«Музико-терапевтичні ігри в дошкільному закладі» 
Упорядкувати матеріал по самоосвіті 
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Дистанційне навчання в Академії неперервної освіти (ВАНО) 
Вебінари: 
 
Тарасенко  Г.С. «Формування емоційної культури дошкільників 
засобами естетичного пізнання світу»; 
Чопик Л.І. «Інклюзивна освіта: сутність, завдання, принципи»; 
Яцюк М.В. «Методи роботи з психомалюнком та предметною 
моделлю»; 
Томчук С. «Профілактика професійного вигорання 
педпрацівників»; 
Жаровська О.П. «Розвиток іміджу вчителя: емоційний інтелект» 
Модуль 5; 
Балтремус К.А. «Психофізіологічні особливості дітей 
підліткового віку. Забезпечення і підтримка учня в освітньому 
середовищі та родині (педагогіка партнерства, 
дитиноцентризм)» 
Жаровська О.П. «Розвиток іміджу вчителя: емоційний інтелект» 
Модуль 7 
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Музично-оздоровча робота: 
Вправи на релаксацію 
Валеологічні  пісеньки-співанки 
 

 
08.04. 
13.04-
15.04. 
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Робота з батьками. Консультації: 

- Музика в житті малюків  (ранній та мол. дошк.вік) 
- Музикуємо разом    (середній дошк. вік) 
- Роль родини в музичному розвитку дитини (старший 

дошк. вік) 
 Онлайн -консультації для батьків на тему «Як розважитися на 

вихідних»: 

-Музика на кухні; 

-Перегляд мультфільму «Фіксики» про музичні інструменти. 
       https://www.youtube.com/watch?v=KnmwPOt6X7k&app=desktop#menu 

 Онлайн -консультації для батьків щодо рухової діяльності 

дітей 

Посилання: 
https://www.youtube.com/watch?v=pcLMi59Pqhw 
https://www.youtube.com/watch?v=0U1wPXKIJWo 
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15.04. 
 
 
16.04.-
17.04. 
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