Звіт про роботу на карантині
вихователя середньої групи №7
Херсонського ясел-садка № 39 комбінованого типу

Алєксєєнко Ірини Василівни
План

Робота з дітьми

Робота з батьками

Підвищення кваліфікації Поповнення матеріал.
дидактичної бази
16.03. – 20.03.
Тема тижня «Весняні квіти»
1.Художня література «Читання Консультації - 1
Ознайомилась з
Виготовила
+
оповідання В.Сухомлинського
Поради - 1
оперативним планом
дидактичну гру
«Конвалія в саду»
«Всесвітній День Землі»
МОН України на
«Рецепти від майстер
2.Конструювання «Квітка» (з
«Речі, які не можна
2020рік.
шефа»
паперу)
забороняти дитині»
Переглянула
3.Гра «Знайди зв’язок»
Запропонувала
відеотренінг
переглянути сайт
«Толерантність як
«Математика для
психологічна категорія»
дошкільнят»
- 18.03.
https://learning.ua/

23.03. – 27.03.
1.Сенсорно-пізнавальний
+
розвиток
«Об’ємні фігури»
2.Малювання «Дерево
пробуджується»
3.Вправи для розвитку
міжпівкульної взаємодії для
дітей

Тема тижня «Праця людей навесні»
Консультації - 1
Ознайомилась з
Поради - 1
проектом Закону про
Онлайн консультація для
внесення змін до Закону
батьків: «Як організувати
України «Про
дозвілля дітей під час
дошкільну освіту».
карантину», «Під час
Ознайомилась з
карантину не залишайте
порядком проведення
дітей»
моніторингу якості
освіти.

Виготовила
дидактичну гру
«Сім’я»
Виготовила картотеку
віршованих привітань

30.03. – 03.04.
1.Сенсорно-пізнавальний
+
розвиток
«Кількісна лічба предметів у
межах 5»
2.Ліплення «Пташка»
3.Вправа «Числовий лабіринт»
4.Перегляд казки для дітей про
корона вірус
https://youtu.be/JabqebPDwSs

Тема тижня «Приліт пташок»
Консультація - 1
Ознайомилась з
Поради - 1
Порядком реагування на
«Профілактика дитячого
випадки булінгу
травматизму вдома»
(цькування)
«Виховання з любов’ю
Перегляд вебінару
Шпаргалка для мами»
«Педагогічні підходи в
роботі з дитиноюшульгою». Черниш
Олена. – 02.04.

06.04. – 10.04
1.Сенсорно-пізнавальний
+
розвиток
«Порівняння за кількістю:
стільки ж, більше, менше»
2.Малювання «Як кораблик
подорожував морем»
3.Вправа «Скопіюй фігури»
4.Перегляд відео добірки «Моє
рідне місто Херсон»
https://youtu.be/RmuyZFTVbmc

Тема тижня «Україна – моя Батьківщина»
Консультації – 2
Підготувала
Онлайн консультація
консультації «LEGO«Обов’язкові завдання для конструювання –
дошкільника на карантині» інноваційна технологія
«Національно-патріотичне різнобічного розвитку
виховання дошкільників»
дітей дошкільного віку»
«LEGO на заняттях з
математики: п’ять
способів, як
використати»

Виготовила
дидактичну гру
«Впізнай казку» за
творами
В.О.Сухомлинського
Виготовила
мнемотаблиці для
переказу творів
В.О.Сухомлинського
Оформила папку
«Формування
морально-етичної
сфери дітей
дошкільного віку на
засадах ідей
В.О.Сухомлинського»
Підготувала розробки
занять з патріотичного
виховання.
Виготовила
дидактичну гру
«Вантажимо склади»

13.04. – 17.04.
1.Сенсорно-пізнавальний
+
розвиток
«Геометричні фігури.
Орієнтування у просторі»
2.Художня література.
Вивчення вірша «Писанка»
Анатолія Камінчука.
3.Відеозаняття «Великоднє
курчатко» (сайт дитячого садка)
21.04. – 24.04.
1.Сенсорно-пізнавальний
+
розвиток
«Порівняння множин»
2.Ліплення «Морське царство»
3.Вправа «Малюємо обома
руками»
4. Перегляд мультфільму
«Вчимо назви пальчиків»
https://youtu.be/oK5Bba0M0us

Перегляд вебінару
«Проектна діяльність в
освітньому процесі. З
чого розпочати».
Ярослав Лисенко –
09.04.
Тема тижня «Великдень»
Консультації - 2
Перегляд вебінару
«Економічне виховання в
«Розвиток емоційного
родині»
інтелекту дітей засобами
«Батькам про режим дня»
мистецтва» Максим
Запропонувала
Кожемякін.
переглянути сайт
«Розвиток дитини – сайт
для розумних батьків»

Розробила конспект
спортивної розваги з
батьками
«Козацькому роду
нема переводу»
Виготовила картотеку
скоромовок

https://childdevelop.com.ua/

Тема тижня «Акваріумні рибки»
Консультації - 2
Перегляд вебінару
«Патріотизм плекається в
«Розвиток творчих
родині», «Всесвітній День здібностей дошкільників
Землі»
засобами ТРВЗ (робочі
Розробила пам’ятку для
кейси) – 22.04.
батьків «Виховуючи
Склала презентацію з
майбутнього громадянина» патріотичного
Запропонувала
виховання «Я –
переглянути сайт міського українець»
управління освіти.
Дистанційне навчання.

Оформила папку
«Бути патріотом»
Виготовила
дидактичну гру «Він,
вона, воно»

27.04. – 30.04.
1.Відеозаняття «Досліджуємо
+
повітря» (сайт дитячого садка)
2.Вправи на розвиток логічного
мислення
3.Вправа «Добери однакову
кількість предметів і крапок ,
з’єднай з цифрою»
04.05. – 07.05.
1.Конструювання (з різних
+
матеріалів) «Комаха-сонечко»
2.Відеозаняття « LEGO на
заняттях з математики» (сайт
дитячого садка)
3.Вправа «Домалюй або
закресли
4. Гра «Логічний потяг»

Тема тижня «Ліс та його користь»
Консультації - 2
Підготувала інформацію
«Дитяча жадібність. Що з
«Організація досліднонею робити?», «Ігри на
експериментальної
карантині»
діяльності»,
«Увага – експеримент!
Або пізнаємо світ
разом». Досліди з
повітрям.
Тема тижня «Комахи»
Консультації - 1
Перегляд вебінару «Роль
Поради - 1
казки у розвитку та
«Як заохотити тата до ігор» вихованні дитини
«Пам’ятка з попередження дошкільного віку. ТРВЗпожежі від дитячих
інструменти» - 08.05.
пустощів з вогнем»
Ознайомлення з
інструктивнометодичними
рекомендаціями
«Організація медикопедагогічного контролю
на заняттях з
фізкультури в закладах
дошкільної освіти»

Розробила картотеку
дидактичних ігор
патріотичного змісту.
Виготовила
дидактичну гру
«Тварини та птахи»

Виготовила
дидактичну гру «Що
порадить Зубна Фея?
Корисна і шкідлива
їжа для зубів».

