
Індивідуальний план  дистанційної  роботи вихователя старшої групи №10 

Мельник  Вікторії  Віталіївни на  час карантину 13.05.20р. – 29.05.20р. 

     № Дата Зміст роботи Примітка 

11. 13.05.20р 1.Півищення фахової майстерності: 

Консультація у вихователя  - методиста про складання 

індивідуального плану роботи на час карантину. 

2.Взаємодія з батьками: 

Поради батькам: «Як навчити дитину поважати та любити 

тварин» 

https://childdevelop.com.ua/articles/upbring/67/ 

3.Співпраця з дітьми: 

Мультик «Про всіх на світі» (малювання) 

https://www.youtube.com/watch?v=tqy9yMiLkQs 

 

Viber 

   2. 14.05.20р 1.Підвищення фахової майстерності: 

Опрацювання фахової літератури, електронного журналу 

Методична скарбничка вихователя» за квітень 

2.Взаємодія з батьками: 

 Консультація  на тему: «Правила поведінки при зустрічі з 

безпритульною собакою та порядок утримання домашніх 

тварин» 

http://artemrada.gov.ua/articles/24861 

3.Співпраця з дітьми: 

Розвиваючий мультик «Вчимось рахувати  граючи – ферма» 

https://www.youtube.com/watch?v=qzCB2zU42gE 

 

3. 

 

15.05.20р 1.Підвищення фахової майстерності: 

Робота над перспективним планом для молодшої групи 

(конструювання) 

2.Взаємодія з батьками: 

Унікальне правило трьох хвилин: як виховати щасливу 

дитину. 

https://vseosvita.ua/library/unikalne-pravilo-troh-hvilin-ak-

vihovati-saslivu-ditinu-

270806.html?fbclid=IwAR1Z7lplF2pRFr8p8iT3RYk14RlJLGAi_

9qUijYJ0im8J8DYFvofuN6Ydvg 

3.Співпраця з дітьми: 

Дитяча пісня КОЗА ДЕРЕЗА українські пісні та музичні 

мультфільми для дітей 

https://www.youtube.com/watch?v=6ubLPi7ZdHE&feature=share

&fbclid=IwAR110v4ZY8hCfBayWZDXNW7NR-

RBoutgORQdrUgwGH1J6--KSoLJO_7pw1Q 
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4. 

 

 

18.05.20р 

 

1.Підвищення фахової майстерності: 

Продовження роботи над перспективним планом для 

молодшої групи (конструювання) 

2.Взаємодія з батьками: 

Перевірка стану здоров’я  дітей в телефонному режимі. 

3.Співпраця з дітьми: 

Тема тижня: «Знай , люби оберігай рідний край» 

Створення галереї про те чим і як діти можуть допомогти  та 

оберігати природу . 

 

 

Вайбер  

5. 19.05.20р 1.Підвищення фахової майстерності: 

Перегляд вебінару: «Вчимося дружити . Шлях до ефективної 

комунікації» 

https://www.youtube.com/watch?v=D5t2y2_SIOE 

2.Взаємодія з батьками: 

Консультація на тему: «Виховуємо любов до природи» 

http://www.garmoniya.mk.ua/articles/vyhovuyemo-lyubov-do-

pryrody.html 

3.Співпраця з дітьми: 

Мультик «Пригоди лісових друзів -  Охорона природи » 

https://www.google.com/search?client=opera&q=мультик+пр

игоди+лісових+друзів&sourceid=opera&ie=UTF-8&oe=UTF-

8 

 

6. 20.05.20р 1.Підвищення фахової майстерності: 

Опрацювання фахової літератури , електронного журналу 

«Методична скарбничка вихователя» за травень 

Підбір дидактичного матеріалу з мовленнєвого  розвитку. 

2.Взаємодія з батьками: 

Поради батькам: «Правила поведінки на природі» 
https://sites.google.com/site/krivoyrogkzsh42/abetka-

bezpeki/pravila-povedniki-na-prirodi 

3.Співпраця з дітьми: 

Розвиваючий мультик «Правила поведінки у лісі» 

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

 

7. 21.05.20р 1.Підвищення фахової майстерності: 

Опрацювання фахової літератури, електронного сайту 

«Освітній портал» 

2.Взаємодія з батьками: 

Консультація для батьків "Всесвітній день вишиванки" 

https://vseosvita.ua/library/konsultacia-dla-batkiv-vsesvitnij-den-

visivanki-278753.html 

3.Співпраця з дітьми: 

Тема дня : День Вишиванки» 
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Вивчення вірша "Вишиваю вишиванку", за допомогою 

мнемотехніки 

https://www.youtube.com/watch?v=9L36DHOvuv0 

Малювання  «Сорочка – вишиванка» 

https://www.youtube.com/watch?v=m3u0hR81MxE 

8. 22.05.20р 1.Підвищення фахової майстерності: 

Упорядкування документації освітнього процесу старшої 

групи № 10 

2.Взаємодія з батьками: 

Рекомендації для батьків з екологічного виховання 

дошкільників. 

https://vseosvita.ua/library/rekomendacii-dla-batkiv-z-

ekologicnogo-vihovanna-doskilnikiv-75628.html 

3.Співпраця з дітьми: 

Відеоролик «Як навчити дитину поважати та любити». 

https://childdevelop.com.ua/articles/upbring/67/ 

 

9. 25.05.20р

. 

1 Підвищення фахової майстерності: 

 Опрацювання фахової літератури, електронного сайту 

«Освітній портал» 

2.Взаємодія 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 батьками: 

Казка для дітей про коронавірус. Чому мені не можна до 

бабусі? 

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

 

10. 26.05.20р 1.Підвищення фахової майстерності: 

Перегляд вебінару: «Як говорити з дітьми про короно вірус» 

https://www.youtube.com/watch?v=SCoduCL7f4E 

2.Взаємодія з батьками: 

Консультація  на тему: «5 речей  про коронавірус ,які потрібно 

знати батькам – МОН та МОЗ дають роз’яснення» 
https://mon.gov.ua/ua/news/5-rechej-pro-koronavirus-yaki-

potribno-znati-batkam-mon-ta-moz-dayut-rozyasnennya 

3.Співпраця з дітьми: 

Розвиваючі мультики треба завжди мити руки  

https://www.youtube.com/watch?v=ZE4i69ncLkI 

 

11. 27.05.20р 1.Підвищення фахової майстерності: 

Опрацювання фахової літератури , електронного журналу 

«Методична скарбничка вихователя» за травень 
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2.Взаємодія з батьками: 

Поради батькам майбутніх першокласників «Скоро в школу» 

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

3.Співпраця з дітьми: 

Мультик «Як уберегтися від корона вірусу» 

https://www.facebook.com/100017439000148/videos/6302072009

03908/UzpfSTEwMDAyMzc3NDA0NjUxMDo2ODk3NDYzOTE

4Mjc4MjM/?id=100023774046510 

12. 28.05.20р 1.Підвищення фахової майстерності: 

«Лепбук у роботі вихователів» 

https://www.youtube.com/watch?v=3JhLJndvA2I 

2.Взаємодія 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&feature=youtu

.be&fbclid=IwAR1QRGqHL6Z10K_Q8XJ2sRlee6Fsx65Udh5Zz

OlshVhRIpBKJ0I9ETI48hM 

 

13. 29.05.20р 1.Підвищення фахової майстерності: 

Перевірка стану здоров’я  дітей в телефонному режимі. 

2.Взаємодія 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 

Вайбер 
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