
Індивідуальний план роботи  

вихователя Ткачук Надії Анатоліївни КЗ  “ДНЗ № 14 ВМР” 

на час карантину 18.05.2020-29.05.2020 

(дистанційний режим) 

І тиждень 18.05-22.05 

День 18.05.2020р. 

 

№ Завдання Інформаційне 

забезпечення, ресурси 

1. Підвищення фахової майстерності 

     - Поповнити мікрометодкабінет групи  

народознавчими іграми: 

     -  «Обереги українців» 

     -  «Одягни Іванку в українське вбрання» 

 -  Поповнити мікрометодкабінет групи                                                   

настільним театром за мотивами української 

народної казки «Коза-Дереза» 

l 

 

2. Організаційна робота з батьками  

- Розміщення актуальної інформації для 

батьків у Viber-чаті щодо профілактики 

коронавірусу. Наголосити на необхідності 

частого миття рук (не менше 30секунд). 

Слікувати за інформаційною чистотою 

Viber-чату.  

- Індивідуальні онлайн-бесіди з батьками 

- Поради батькам. Вчимо дітей любити 

Батьківщину 

 

Viber- група 

 

 

 

 

https://www.newpathway

.ca/дитяча-сторінка-

поради-батькам-вчимо/ 

3. Співпраця з дітьми  

- " Знай, люби оберігай рідній край" 

Пропоную вам допомогти діткам у 

створенні галереї про те чим і як діти 

можуть допомогти та оберігати природу. 

- Музичне заняття: Іванна Олійник.  

Сходинками музики (Перше заняття ). 

- Слухання: "Марш дерв'яних солдатиків" 

(П.Чайковський).  

 

https://images.app.goo.gl/

SioQw5gYdy5sLKD88 

https://www.youtube.co

m/watch?v=KbbwWnCT

ZBM 

https://www.google.com/

search?client=opera&q=

марш+оловянных+солд

атиков&sourceid=opera

&ie=UTF-8&oe=UTF-8 

 

https://vseosvita.ua/library/konsultacia-dla-vihovateliv-sucasni-vimogi-do-planuvanna-navcalno-vihovnoi-dialnosti-163743.html
https://www.newpathway.ca/дитяча-сторінка-поради-батькам-вчимо/
https://www.newpathway.ca/дитяча-сторінка-поради-батькам-вчимо/
https://www.newpathway.ca/дитяча-сторінка-поради-батькам-вчимо/
https://images.app.goo.gl/SioQw5gYdy5sLKD88
https://images.app.goo.gl/SioQw5gYdy5sLKD88
https://www.youtube.com/watch?v=KbbwWnCTZBM
https://www.youtube.com/watch?v=KbbwWnCTZBM
https://www.youtube.com/watch?v=KbbwWnCTZBM
https://www.google.com/search?client=opera&q=марш+оловянных+солдатиков&sourceid=opera&ie=UTF-8&oe=UTF-8
https://www.google.com/search?client=opera&q=марш+оловянных+солдатиков&sourceid=opera&ie=UTF-8&oe=UTF-8
https://www.google.com/search?client=opera&q=марш+оловянных+солдатиков&sourceid=opera&ie=UTF-8&oe=UTF-8
https://www.google.com/search?client=opera&q=марш+оловянных+солдатиков&sourceid=opera&ie=UTF-8&oe=UTF-8
https://www.google.com/search?client=opera&q=марш+оловянных+солдатиков&sourceid=opera&ie=UTF-8&oe=UTF-8


День 19.05.2020р. 

 

№ Завдання Інформаційне 

забезпечення, ресурси 

1. Підвищення фахової майстерності 

- Самоосвіта. Перегляд вебінару «Роль казки 

у розвитку та вихованні дитини 

дошкільного віку. ТРВЗ-інструменти» 

Спікер — Комаринська Ю.В. 

- Ознайомитись із новинками Видавництв 

методичних посібників для вихователів 

https://vseosvita.ua/webinar/ro

l-kazki-u-rozvitku-ta-vihovanni-

ditini-doskilnogo-viku-trvz-

instrumenti-189.html 

 

2. Організаційна робота з батьками  

- Повторно розмістити пам’ятку для батьків 

у Viber-чаті «Коронавірус: симптоми, 

профілактика».  Наголосити на важливості 

перебування вдома. 

- Індивідуальні онлайн-бесіди з батьками 

-    Консультація для батьків          

«Виховання патріотичних почуттів 

засобами  краєзнавства» 

 

- Консультація на тему: «Виховуємо любов 

до природи» 

- Перевірка стану здоров’я  дітей в 

телефонному режимі. 

 

 

Viber- група 

https://sites.google.com/s

ite/galesinadnz/patrioticn

e-vihovanna-u-

dnz/konsultaciie-dla-

pedagogiv-ta-batkiv 

 

http://www.garmoniya.m

k.ua/articles/vyhovuyemo

-lyubov-do-pryrody.html 

 

3. Співпраця з дітьми  

- Розвиваючий мультик "Пригоди лісових 

друзів -  Природу бережіть' 

 

- Руханка: «Танцюючі жабки» 

 

- Дидактична гра: «Музична хатинка» 

 

https://www.youtube.co

m/watch?v=KnWtdqFpk

Ok&feature=youtu.be 

https://www.youtube.co

m/watch?v=X3YXLFbW

hJY&list=RDX3YXLFb

WhJY&start_radio=1&t=

31 

https://www.youtube.co

m/watch?v=KC305UlcD

FE 

 

 

https://vseosvita.ua/webinar/rol-kazki-u-rozvitku-ta-vihovanni-ditini-doskilnogo-viku-trvz-instrumenti-189.html
https://vseosvita.ua/webinar/rol-kazki-u-rozvitku-ta-vihovanni-ditini-doskilnogo-viku-trvz-instrumenti-189.html
https://vseosvita.ua/webinar/rol-kazki-u-rozvitku-ta-vihovanni-ditini-doskilnogo-viku-trvz-instrumenti-189.html
https://vseosvita.ua/webinar/rol-kazki-u-rozvitku-ta-vihovanni-ditini-doskilnogo-viku-trvz-instrumenti-189.html
https://sites.google.com/site/galesinadnz/patrioticne-vihovanna-u-dnz/konsultaciie-dla-pedagogiv-ta-batkiv
https://sites.google.com/site/galesinadnz/patrioticne-vihovanna-u-dnz/konsultaciie-dla-pedagogiv-ta-batkiv
https://sites.google.com/site/galesinadnz/patrioticne-vihovanna-u-dnz/konsultaciie-dla-pedagogiv-ta-batkiv
https://sites.google.com/site/galesinadnz/patrioticne-vihovanna-u-dnz/konsultaciie-dla-pedagogiv-ta-batkiv
https://sites.google.com/site/galesinadnz/patrioticne-vihovanna-u-dnz/konsultaciie-dla-pedagogiv-ta-batkiv
http://www.garmoniya.mk.ua/articles/vyhovuyemo-lyubov-do-pryrody.html
http://www.garmoniya.mk.ua/articles/vyhovuyemo-lyubov-do-pryrody.html
http://www.garmoniya.mk.ua/articles/vyhovuyemo-lyubov-do-pryrody.html
https://www.youtube.com/watch?v=KnWtdqFpkOk&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=KnWtdqFpkOk&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=KnWtdqFpkOk&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=X3YXLFbWhJY&list=RDX3YXLFbWhJY&start_radio=1&t=31
https://www.youtube.com/watch?v=X3YXLFbWhJY&list=RDX3YXLFbWhJY&start_radio=1&t=31
https://www.youtube.com/watch?v=X3YXLFbWhJY&list=RDX3YXLFbWhJY&start_radio=1&t=31
https://www.youtube.com/watch?v=X3YXLFbWhJY&list=RDX3YXLFbWhJY&start_radio=1&t=31
https://www.youtube.com/watch?v=X3YXLFbWhJY&list=RDX3YXLFbWhJY&start_radio=1&t=31
https://www.youtube.com/watch?v=KC305UlcDFE
https://www.youtube.com/watch?v=KC305UlcDFE
https://www.youtube.com/watch?v=KC305UlcDFE


День 20.05.2020р. 

№ Завдання Інформаційне 

забезпечення, ресурси 

1. Підвищення фахової майстерності 

 Поповнити мікрометодкабінет групи: 

- народознавчою грою «Ремесла України» 

- дидактичною грою «Співаки та актори  

України» 

 

 

 

2. Організаційна робота з батьками  

- Розміщення актуальної інформації для 

батьків у Viber-чаті щодо профілактики 

корона вірусу (з сайту WHO Всесвітня 

організація здоров’я) 

- Надіслати у батьківський Viber-чат  

мнемотаблицю «Моя Україна» , пояснити 

батькам, як за нею працювати з дітьми 

- Поради батькам: «Правила поведінки на 

природі» 

Viber- група 

 

 

 

https://sites.google.com/s

ite/krivoyrogkzsh42/abet

ka-bezpeki/pravila-

povedniki-na-prirodi 

 

3. Співпраця з дітьми  

- Співи  "Про жабку і комарика" 

(А.Філіпенко).  - мінус зі словами 

 

- Творча робота «Метелик» - конструювання 

(оригамі) 

 

- Розвиваючий мультик «Правила поведінки 

у лісі» 

https://www.youtube.co

m/watch?v=6HAW5AW

i-9E 

https://www.youtube.co

m/watch?v=KcyqrgvbHc

Q 

https://www.youtube.co

m/watch?v=d8zClDLk8

Lg 

День 21.05.2020р. 

№ Завдання Інформаційне 

забезпечення, ресурси 

1. Підвищення фахової майстерності 

- Самоосвіта. Перегляд live-відео у записі 

«Шукаємо відповіді разом: планування, 

звіти, ігри в карантинний період» Спікер — 

Н.Шевченко 

- Поповнити мікрометодкабінет групи 

дидактичною грою «Математична галявина 

 
https://www.youtube.com/wat
ch?v=UNehQkaipwI 

https://sites.google.com/site/krivoyrogkzsh42/abetka-bezpeki/pravila-povedniki-na-prirodi
https://sites.google.com/site/krivoyrogkzsh42/abetka-bezpeki/pravila-povedniki-na-prirodi
https://sites.google.com/site/krivoyrogkzsh42/abetka-bezpeki/pravila-povedniki-na-prirodi
https://sites.google.com/site/krivoyrogkzsh42/abetka-bezpeki/pravila-povedniki-na-prirodi
https://www.youtube.com/watch?v=6HAW5AWi-9E
https://www.youtube.com/watch?v=6HAW5AWi-9E
https://www.youtube.com/watch?v=6HAW5AWi-9E
https://www.youtube.com/watch?v=KcyqrgvbHcQ
https://www.youtube.com/watch?v=KcyqrgvbHcQ
https://www.youtube.com/watch?v=KcyqrgvbHcQ
https://www.youtube.com/watch?v=d8zClDLk8Lg
https://www.youtube.com/watch?v=d8zClDLk8Lg
https://www.youtube.com/watch?v=d8zClDLk8Lg
https://www.youtube.com/watch?v=UNehQkaipwI
https://www.youtube.com/watch?v=UNehQkaipwI


2. Організаційна робота з батьками  

- Розміщення актуальної інформації для 

батьків у Viber-чаті щодо профілактики 

коронавірусу. Наголосити, що найкращий 

засіб профілактики – ізоляція. Слідкувати 

за інформаційною чистотою дописів Viber-

чату. 

- Презентація 7 чудес Вінниччини 

 

 

- Консультація для батьків "Всесвітній день 

вишиванки" 

 

Viber- група 

 

 

 

http://www.dmsrr.gov.ua

/7-chudes-vіnnichchini 

https://vseosvita.ua/librar

y/konsultacia-dla-batkiv-

vsesvitnij-den-visivanki-

278753.html 

3. Співпраця з дітьми  

- До Дня вишиванки: Вишиванка - Гарна 

українська пісня - Ансамбль Промінці 

 

- Вивчення вірша 'Вишиваю вишиванку' за 

допомогою мнемотехніки. 

 

- Малювання  «Сорочка – вишиванка» 

https://www.youtube.co

m/watch?v=XUUTStWB

8Gk 

https://www.youtube.co

m/watch?v=9L36DHOvu

v0&feature=youtu.be 

https://www.youtube.co

m/watch?v=m3u0hR81

MxE&feature=youtu.be 

 

День 22.05.2020р. 

№ Завдання Інформаційне 

забезпечення, ресурси 

1. Підвищення фахової майстерності 

- Ознайомитись із новинками Видавництв 

методичних посібників для вихователів 

(Інтернет-сайти) 

- Створити скарбничку художнього слова до 

теми «Знай, оберігай рідний край» 

(використати інтернет-ресурс) 

 

 

 

 

 

2. Організаційна робота з батьками  

- Розміщення актуальної інформації для 

батьків у Viber-чаті щодо профілактики 

коронавірусу. Наголосити, що найкращий 

засіб профілактики – ізоляція. Звертати 

увагу батьків на фейкові пости. 

- Індивідуальні онлайн-бесіди з батьками 

- Рекомендації для батьків з екологічного 

виховання дошкільників. 

 

Viber- група 

 

https://vseosvita.ua/librar

y/rekomendacii-dla-

batkiv-z-ekologicnogo-

vihovanna-doskilnikiv-

75628.html 

http://www.dmsrr.gov.ua/7-chudes-vіnnichchini
http://www.dmsrr.gov.ua/7-chudes-vіnnichchini
https://vseosvita.ua/library/konsultacia-dla-batkiv-vsesvitnij-den-visivanki-278753.html
https://vseosvita.ua/library/konsultacia-dla-batkiv-vsesvitnij-den-visivanki-278753.html
https://vseosvita.ua/library/konsultacia-dla-batkiv-vsesvitnij-den-visivanki-278753.html
https://vseosvita.ua/library/konsultacia-dla-batkiv-vsesvitnij-den-visivanki-278753.html
https://www.youtube.com/watch?v=XUUTStWB8Gk
https://www.youtube.com/watch?v=XUUTStWB8Gk
https://www.youtube.com/watch?v=XUUTStWB8Gk
https://www.youtube.com/watch?v=9L36DHOvuv0&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=9L36DHOvuv0&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=9L36DHOvuv0&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=m3u0hR81MxE&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=m3u0hR81MxE&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=m3u0hR81MxE&feature=youtu.be
https://vseosvita.ua/library/rekomendacii-dla-batkiv-z-ekologicnogo-vihovanna-doskilnikiv-75628.html
https://vseosvita.ua/library/rekomendacii-dla-batkiv-z-ekologicnogo-vihovanna-doskilnikiv-75628.html
https://vseosvita.ua/library/rekomendacii-dla-batkiv-z-ekologicnogo-vihovanna-doskilnikiv-75628.html
https://vseosvita.ua/library/rekomendacii-dla-batkiv-z-ekologicnogo-vihovanna-doskilnikiv-75628.html
https://vseosvita.ua/library/rekomendacii-dla-batkiv-z-ekologicnogo-vihovanna-doskilnikiv-75628.html


  

3. Співпраця з дітьми  

-  Як навчити дитину поважати та любити 

тварин 

 

 

https://childdevelop.com.

ua/articles/upbring/67/ 

День 25.05.2020р. 

№ Завдання Інформаційне 

забезпечення, ресурси 

1. Підвищення фахової майстерності 

- Перегляд вебінару: «Як говорити з 

дітьми про короно вірус» 

 

 

https://www.youtube.com/

watch?v=SCoduCL7f4E 

2. Організаційна робота з батьками  

- Поради батькам: «Як зменшити стрес  та 

тривожність у дітей   

дошкільного віку» 

 

https://nus.org.ua/news/yak

-zmenshyty-stres-ta-

tryvozhnist-u-ditej-porady-

dlya-batkiv/ 

3. Співпраця з дітьми  

- Казка для дітей про коронавірус. Чому 

мені не можна до бабусі? 

 

https://www.youtube.com/

watch?v=JabqebPDwSs 

День 26.05.2020р. 

№ Завдання Інформаційне 

забезпечення, ресурси 

1. Підвищення фахової майстерності 

- Опрацювання фахової літератури , 

електронного журналу «Методична 

скарбничка вихователя» за травень 

 

 

2. Організаційна робота з батьками  

- Консультація  на тему: «5 речей  про 

коронавірус ,які потрібно знати батькам 

– МОН та МОЗ дають роз’яснення» 

 

- Індивідуальні онлайн-бесіди з батьками 

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

/5-rechej-pro-koronavirus-

yaki-potribno-znati-

batkam-mon-ta-moz-dayut-

rozyasnennya 

Viber- група 

3. Співпраця з дітьми  

- Розвиваючі мультики треба завжди мити 

руки  

 

https://www.youtube.com/

watch?v=ZE4i69ncLkI 

 

https://childdevelop.com.ua/articles/upbring/67/
https://childdevelop.com.ua/articles/upbring/67/
https://www.youtube.com/watch?v=SCoduCL7f4E
https://www.youtube.com/watch?v=SCoduCL7f4E
https://nus.org.ua/news/yak-zmenshyty-stres-ta-tryvozhnist-u-ditej-porady-dlya-batkiv/
https://nus.org.ua/news/yak-zmenshyty-stres-ta-tryvozhnist-u-ditej-porady-dlya-batkiv/
https://nus.org.ua/news/yak-zmenshyty-stres-ta-tryvozhnist-u-ditej-porady-dlya-batkiv/
https://nus.org.ua/news/yak-zmenshyty-stres-ta-tryvozhnist-u-ditej-porady-dlya-batkiv/
https://www.youtube.com/watch?v=JabqebPDwSs
https://www.youtube.com/watch?v=JabqebPDwSs
https://mon.gov.ua/ua/news/5-rechej-pro-koronavirus-yaki-potribno-znati-batkam-mon-ta-moz-dayut-rozyasnennya
https://mon.gov.ua/ua/news/5-rechej-pro-koronavirus-yaki-potribno-znati-batkam-mon-ta-moz-dayut-rozyasnennya
https://mon.gov.ua/ua/news/5-rechej-pro-koronavirus-yaki-potribno-znati-batkam-mon-ta-moz-dayut-rozyasnennya
https://mon.gov.ua/ua/news/5-rechej-pro-koronavirus-yaki-potribno-znati-batkam-mon-ta-moz-dayut-rozyasnennya
https://mon.gov.ua/ua/news/5-rechej-pro-koronavirus-yaki-potribno-znati-batkam-mon-ta-moz-dayut-rozyasnennya
https://www.youtube.com/watch?v=ZE4i69ncLkI
https://www.youtube.com/watch?v=ZE4i69ncLkI


День 27.05.2020р. 

№ Завдання Інформаційне 

забезпечення, ресурси 

1. Підвищення фахової майстерності 

- Перегляд вебінара : «Лепбук у роботі 

вихователів» 

- Робота над перспективним планом для 

молодшої групи (конструювання) 

https://www.youtube.com/

watch?v=3JhLJndvA2I 

 

 

2. Організаційна робота з батьками  

- Поради батькам майбутніх 

першокласників «Скоро в школу» 

 

 

http://dnz50.edu.vn.ua/advi

ve_for_parent/ 

3. Співпраця з дітьми  

- Мультик «Як уберегтися від корона 

вірусу» 

 

https://www.facebook.com/

100017439000148/videos/6

30207200903908/UzpfSTE

wMDAyMzc3NDA0NjUx

MDo2ODk3NDYzOTE4M

jc4MjM/?id=10002377404

6510 

 

День 28.05.2020р. 

№ Завдання Інформаційне 

забезпечення, ресурси 

1. Підвищення фахової майстерності 

- Опрацювання фахової літератури , 

електронного журналу «Методична 

скарбничка вихователя» за травень 

- Підбір дидактичного матеріалу з 

пізнавального   розвитку. 

 

2. Організаційна робота з батьками  

- Рекомендації батькам  першокласників 

 

http://www.gym9.ck.ua/1st-

class/ 

3. Співпраця з дітьми  

- Казка про дружбу до дня захисту дітей. 
 

https://www.youtube.com/

watch?v=gu1X8IhTU7U&f

eature=youtu.be&fbclid=Iw

AR1QRGqHL6Z10K_Q8X

J2sRlee6Fsx65Udh5ZzOlsh

VhRIpBKJ0I9ETI48hM 

 

https://www.youtube.com/watch?v=3JhLJndvA2I
https://www.youtube.com/watch?v=3JhLJndvA2I
http://dnz50.edu.vn.ua/advive_for_parent/
http://dnz50.edu.vn.ua/advive_for_parent/
https://www.facebook.com/100017439000148/videos/630207200903908/UzpfSTEwMDAyMzc3NDA0NjUxMDo2ODk3NDYzOTE4Mjc4MjM/?id=100023774046510
https://www.facebook.com/100017439000148/videos/630207200903908/UzpfSTEwMDAyMzc3NDA0NjUxMDo2ODk3NDYzOTE4Mjc4MjM/?id=100023774046510
https://www.facebook.com/100017439000148/videos/630207200903908/UzpfSTEwMDAyMzc3NDA0NjUxMDo2ODk3NDYzOTE4Mjc4MjM/?id=100023774046510
https://www.facebook.com/100017439000148/videos/630207200903908/UzpfSTEwMDAyMzc3NDA0NjUxMDo2ODk3NDYzOTE4Mjc4MjM/?id=100023774046510
https://www.facebook.com/100017439000148/videos/630207200903908/UzpfSTEwMDAyMzc3NDA0NjUxMDo2ODk3NDYzOTE4Mjc4MjM/?id=100023774046510
https://www.facebook.com/100017439000148/videos/630207200903908/UzpfSTEwMDAyMzc3NDA0NjUxMDo2ODk3NDYzOTE4Mjc4MjM/?id=100023774046510
https://www.facebook.com/100017439000148/videos/630207200903908/UzpfSTEwMDAyMzc3NDA0NjUxMDo2ODk3NDYzOTE4Mjc4MjM/?id=100023774046510
http://www.gym9.ck.ua/1st-class/
http://www.gym9.ck.ua/1st-class/


День 29.05.2020р. 

№ Завдання Інформаційне 

забезпечення, ресурси 

1. Підвищення фахової майстерності 

- Перевірка стану здоров’я  дітей в 

телефонному режимі. 

 

2. Організаційна робота з батьками  

- Консультація на тему: « 1 червня -День 

захисту дітей» 

 

https://vseosvita.ua/library/

konsultacia-dla-batkiv-den-

zahistu-ditej-288480.html 

3. Співпраця з дітьми  

- Розвага до Дня захисту дітей. 
 

https://www.youtube.com/

watch?v=ymujzRrk_14 

 

 

 

https://vseosvita.ua/library/konsultacia-dla-batkiv-den-zahistu-ditej-288480.html
https://vseosvita.ua/library/konsultacia-dla-batkiv-den-zahistu-ditej-288480.html
https://vseosvita.ua/library/konsultacia-dla-batkiv-den-zahistu-ditej-288480.html
https://www.youtube.com/watch?v=ymujzRrk_14
https://www.youtube.com/watch?v=ymujzRrk_14

