
План роботи музичного керівника  

Пугач О.В.  

під час карантину 

№ Зміст роботи Дата 

    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. 

  

Музичне заняття: Іванна Олійник.  Сходинками музики 

(Перше заняття ). 
https://www.youtube.com/watch?v=KbbwWnCTZBM 

Слухання: "Марш дерв'яних солдатиків" (П.Чайковський).  
https://www.google.com/search?client=opera&q=марш+оловянных+солдатико
в&sourceid=opera&ie=UTF-8&oe=UTF-8 

Руханка: «Танцюючі жабки» 
https://www.youtube.com/watch?v=X3YXLFbWhJY&list=RDX3YXLFbWhJY&start_
radio=1&t=31 

Дидактична гра: «Музична хатинка» 
https://www.youtube.com/watch?v=KC305UlcDFE 

Співи  "Про жабку і комарика" (А.Філіпенко).  - мінус зі 

словами 
https://www.youtube.com/watch?v=6HAW5AWi-9E 

 

 
 
 
. 
 
04.05 – 
08.05 

Музичне заняття: Іванна Олійник.  Сходинками музики 

(Друге заняття ). 
https://www.youtube.com/watch?v=f3dWTIiiND0 

Пальчикова гра "Доброго ранку.  
https://www.youtube.com/watch?v=aT40Sw5eIRQ 

Руханка «Танцюючі жабки»  
https://www.youtube.com/watch?v=X3YXLFbWhJY&list=RDX3YXLFbWhJY&start_
radio=1&t=31  

Весела пісенька про дощик: "КРАПЛИНКИ" 
https://www.youtube.com/watch?v=KZsglJrZSkI 

 

11.05 – 
15.05 
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https://www.youtube.com/watch?v=J6hGHTFuemo
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Музичне заняття: 

Опис: Це заняття запропоноване на час карантину для дітей 

старшого дошкільного віку. Воно включає в себе і спів, і рухи, і 

слухання музичних творів. Дитина перед екраном монітора 

може самостійно навчатися, виконучи завдання.                                        
  https://www.youtube.com/watch?v=2swODTBgxw0 

Музично-ритмічна вправа: "Гра з тарілочками"  
https://www.youtube.com/watch?v=ZkjiO1CwpHA 

Слухання . Березень  П.І.Чайковський.  
https://www.youtube.com/watch?v=8uQSmb-vMLY 

Пісенька «Світ, немов кольоровий луг» 
https://www.google.com/search?client=opera&q=світ+немов+кольоровий+луг
&sourceid=opera&ie=UTF-8&oe=UTF-8 

Танець «Ха-фа-на-на» 
https://www.youtube.com/watch?v=F9eUwfx5Xco 
 

 

 
18.05 – 
22.05 

Музичне онлайн-заняття №1 старша группа 
https://www.youtube.com/watch?v=wNuuCtVSd7E 

Пісня «Весна прийшла!» 
 https://www.youtube.com/watch?v=VlCouM4a6Sk 

Руханка «ПОТЯГ У КАЗКУ»  

https://www.youtube.com/watch?v=pwxI8Sra0GY 

Слухання «Колискова «Ой, люлі, люлі»  
https://www.youtube.com/watch?v=WhNeHAQZ8Rs 

Музичний мультфільм "Білосніжка"  
https://www.youtube.com/watch?v=hYXd60KG2rM 
 
 

25.05 – 
29.05 
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Середній дошкільний вік. 
 

Руханка «ПОТЯГ У КАЗКУ»  
https://www.youtube.com/watch?v=pwxI8Sra0GY 
 

Поспівка «Павучок»;  

Пісенька –закличка «Зірко, зірко, мерехти»; 

Гра в Котика і Мишки муз.Н.Савко, сл..Ю.Оршак 
https://www.youtube.com/watch?v=JhuB-252TSM 
 

Музично - дидактична гра «Високо-низько» 
https://www.youtube.com/watch?v=1lYKls2OmgI 
 

Колискова «Ой, ходить сон коло вікон 
https://www.youtube.com/watch?v=YPEJHXdTB9o 
Завдання: Приготувати олівці чи фарби. Малюйте  нічне небо 
 

 

______________________________________________________________________ 

 
 
 
 
 
04.05 – 
08.05 
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Пісенька «Мурчик Мяу » сл.. та муз.А.Кривута 
https://www.youtube.com/watch?v=FFS-q_aWZ6Y 

Лічилка «Слоники на павутинні»  
https://www.youtube.com/watch?v=1k6l2G6ihgo 

Гра «Хто як говорить | Цікава ферма | Мультфільм» 
https://www.youtube.com/watch?v=FRUqZZOAU70 

Слухання  музики  Р.Шуман "Совеня"  
https://www.youtube.com/watch?v=uWFxvmtuypM 

Руханка «Повтори як я» 
https://www.youtube.com/watch?v=k959FpplzlM 

Колискова «Місяць на небі» 
https://www.youtube.com/watch?v=C7IEgBehNhc 

Завдання: Приготувати пластилін чи глину. Зліпити зірочку. 
 

 
 
 
 
11.05 – 
15.05 

 

Поспівка з Феями  
https://www.youtube.com/watch?v=9H0ogKAH9Xw 

Фізкультхвилинка - ВЕСЕЛИНКА  - З любов'ю до дітей 
https://www.youtube.com/watch?v=OXZey9Upjfg&t=35s 

Вправа- «Колеса у автобуса крутяться» (тварини)  
https://www.youtube.com/watch?v=_bOMpDTqPu4 

Завдання: Разом із мамою чи татком, кладемо кілька 
стільців парами (наче сидіння в автобусі, виконуємо рухи та 
співи, відповідно до тексту пісні) 
Пісенька- забава «Чорний баране» 

https://www.youtube.com/watch?v=7EKrrsrOd1M 
Завдання: Проспівати  пісеньку, намагаючись чітко 
повторювати кожний звук.   
______________________________________________________________________ 

Гра -фізкультхвилинка «Голова- плечі» (на уважність) 
https://www.youtube.com/watch?v=XJmbA75Dg0M 

Завдання: Виконувти чітко рухи, відповідно до тексту пісні 
Народна хороводна гра «Ходить гарбуз по городу» 

https://www.youtube.com/watch?v=NvGBHUKC-oU 

Слухання «Колискова «Ой, люлі, люлі»  
https://www.youtube.com/watch?v=WhNeHAQZ8Rs 

Завдання: Лежачи, заплющити очі та послухати твір  
Мультик-пісня про автобус українською мовою - Збірка 

розвиваючих мультиків"З любов'ю до дітей" 
https://www.youtube.com/watch?v=i3fbX7P1Hhw 

Колискова «Спи солодко, маля» 
https://www.youtube.com/watch?v=LAGypBeaM2U 
Завдання:Заздалегідь приготуйте звичайні пакетики. 
Слухайте колискову та, танцюючи, підкидайте пакетики 
вгору, імпровізуйте. 
Коли втомились, відпочиньте. Обійміть того, хто поруч та 
насолоджуйтесь тишею! 

 
18.05 – 
22.05 
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29.05 
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Пісенька-гра «5 мавпеняток»  
https://www.youtube.com/watch?v=U1XJVgRBFNw 

Завдання: Викласти на столі або іншій твердій поверхні 

фігурки мавпочок (5 штук). Порахувати та вчити  пісеньку ( 

лічба у зворотньому напрямку). 

Співи «Що Я Не Люблю Робити» - З Любов'ю до Дітей 
https://www.youtube.com/watch?v=g4sPPtfrccE 
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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. 

 

Слухання «Колискова «Спи солодко, маля»  
https://www.youtube.com/watch?v=uzBjDlji2zQ 

Пісенька «Мурчик Мяу » сл.. та муз.А.Кривута 
https://www.youtube.com/watch?v=FFS-q_aWZ6Y 

Музична гра "Чарівна хустинка" 
https://www.youtube.com/watch?v=fc7PrMaDiTA 

 

 
 
 
 
 
 
 
04.05 – 
08.05 

Слухання музики Дитяча пісня ЗВІРЯТА І ДОЩИК Іди,  

дощику  
https://www.youtube.com/watch?v=m21bqQONRC0 

Співи «ВУЛИК - розвиваючий мультик пісенька  
https://www.youtube.com/watch?v=3ii6jL0X-Zo 

Качка  - З Любов'ю до Дітей 
https://www.youtube.com/watch?v=Jt0IR26p9Io 

Музична вправа «Паротяг» - З Любов'ю до Дітей 
https://www.youtube.com/watch?v=1qvQlMMHmz4 

 

11.05 – 
15.05 

Слухання музики «Колобок» 
https://www.youtube.com/watch?v=CbTs1VMfdEc 

Співи «СОНЕЧКО» - Муз.В.Лисенко, сл.. Г.Лисенко 
https://www.youtube.com/watch?v=9bJUYE0NTS8 

Танцювальна діяльність:  «Три Веселі Гусі» 
https://www.youtube.com/watch?v=I436Npfm_RE 

 

18.05 – 
22.05 

 

Музичні ігри та пісні для молодших - Анастасія Комлікова 
https://www.youtube.com/watch?v=fEAxqu5lFBE 

Співи «СОФІЙКА - З любов'ю до дітей 
https://www.youtube.com/watch?v=-OzYvXSOf3g 

Руханка  -«ТУК-ТУК» 
https://www.youtube.com/watch?v=T7ofWPCl8-E&t=5s 
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Написати сценарії розваг на травень: 

«Козацькому роду - нема переводу!» 

Спортивна розвага: «Малята здоров’ята» 

 

 
 
04.05. 
27.05. 

5 Підібрати музичний матеріал,  рухи для танцювальних 

композицій 
04.05.-
31.05. 

6 Написати сценарій до Дня захисту дітей 04.05.-
23.05. 

7 Самоосвіта: « Інноваційні технології в музичному 

вихованні дітей перед дошкільного віку» 

Використання інформаційно-комунікаційних технологій в 

роботі музичного керівника 
http://www.svyatoshinruo.kiev.ua/2013-10-10-14-41-03/4276-2015-12-07-06-53-10 
ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В МУЗИЧНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ 

ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ 
http://www.soippo.edu.ua/index.php/home/2156-innovatsijni-tekhnologiji-v-
muzichnij-diyalnosti-ditej-doshkilnogo-viku 

Упорядкувати матеріал по самоосвіті 

Дистанційне навчання в Академії неперервної освіти (ВАНО) 

 
 
04.05. 
 
    
31.05. 
 
 
 
 
 
06.05 
 

Вебінари: 

Семко М.І. «Технологічний підхід в контексті Нової 

української школи» 

9 Музично-оздоровча робота: 

Використання здоров’язбережувальних  технологій 

на музичних заняттях  З  ЛОГОРИТМІКИ 

Пальчикова гімнастика українською мовою 
https://www.youtube.com/watch?v=zV6Ln0F7U0k 
Забавлянки та співанки з Росавою 
https://www.youtube.com/watch?v=prnt5OcDJKY 

 

 
04.05.- 
29.05 

10 Робота з батьками. Консультації: 

- «Як прищепити дитині любов до слухання музики» 

- «Музика у вашому домі» 

- «Як правильно слухати музику в сім’ї. Вчимо дитину 

слухати музику»  

- «Вплив музики на інтелект дитини» 

-Перегляд мультфільму Капітошка (1980) - мультфільми 

українською мовою 
 https://www.youtube.com/watch?v=2V5wX3QwZmE  

- Лічилка Про Слоненят - Розвиваючі мультики - Дитячі Пісні 

(рахунок) 
https://www.youtube.com/watch?v=pIpEJ-MoEkY 

 

 Розробити методичні рекомендації з музичного виховання 

для вихователів 

 
04.05-08.05 
11.05-15.05 
18.05-22.05 
 
25.05-29.05 
 

12.05 
 
25.05 
 
 
 
28.05 
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