Звіт роботи вихователя групи старшого дошкільного віку №3 я/с №39
Бєляєвої Світлани Федорівни на час карантину з 16.03.2020 року по 8.05. 2020року
Тиждень

Робота з батьками

Робота з дітьми

Поповнення
матеріалу

I тиждень
16.03 — 20.03

- Підготувала консультацію
для батьків “Як поводитися
під час карантину”
(розповсюдити у групі Viber)
- Опрацювала та поширила у
вайбер-групі для батьків:«50
обов’язкових завдань для
дошкільника на карантин»

Розробила д/гру “Лото —
дієслова”

http://osvita.ua/school/63379/?f
bclid=IwAR3UpWIDhtahNxM
w-z_igpBZSdfWDIpAVudbm3slyHe3TuGifG
XeztMzMA
- Підготувала консультацію
для батьків “Як організуати
дозвілля дитини під час
карантину” (розповсюдити у
групі Viber) .
- Запропонувала батькам
вивчити слова пісні “А у
школі”, “Дитячий садок” за
завданням музкерівника.
- Підготувала косультацію для
батьків “Як організувати
дозвілля дитини під час
карантину” та розповсюдила
у групі Viber .

Підготувала інформацію —
“Рекомендації “Форми
взаємодії дошкільного
навчального закладу і
родини”.

Самоосвіта
Опрацювання
документів МОН і
МОЗ України.

Впорядкувала наочнодидактичні матеріали,
Вивчила проєкт Закону
іграшки, навчально-методичні “Про дошкільну освіту”.
посібники, дидактичні ігри
тощо.

Склала конспект тренінгу для
батьків “П’ять мов любові”

II тиждень
23.03 -27.03

- Підготувала матеріал і
розробила консультацію для
батьків з теми: “Особиста
гігієна дітей дошкільного
віку”.

- Запропонувала батькам
завдання для дітей із розвитку
дрібної моторики. Робота у
зошиті в клітику. Вислала
завдання у групу Viber .

- Запропонувала батькам у
домашніх умовах виготовити
захисні маски для кожної
дитини.

- Робота у Viber групі з
батьками (завдання на
графомоторику; картки на
розв’язання задач).

- Запропонувала консультацію
для батьків “Як боротися з
дитячою істерикою” (онлайн режим).
- Підготувала і запропонувала
батькам пам’ятку “Що таке
булінг”.
- Запропонувала батькам в
онлайн - режимі поради на
тему ”Безпека дитини вдома”
- Запропонувала батькам гру
“Челендж” (у Viber групі )

- Запропонувала дітям
подивитися мультфільм
“Поросятко захворіло” за
посиланням на m.yotube.com

- Зробила добірку та склала
актуальні порадники для
батьків дітей старшого
дошкільного віку із циклу
“Скоро я піду до школи”.
- Розробила комплекси вправ
ранкової гімнастики для
різних вікових
груп.(розробки)
- Створила картотеку
віршованих привітань.

Прослухала вебінар
“Практичні поради
щодо організації
дистанційного навчання
під час карантину”
(платформа “Всеосвіта”)
https://vseosvita.ua/webinar/
prakticni-poradi-sodoorganizacii-distancijnogonavcanna-pid-cas-karantinu163.html
СЕРТИФІКАТ

III тиждень
30.03 — 03.04

- Запропонувала батькам
інфорацію на тему: “Веселі
ігри для розвитку навичок
спілкування” Viber групі.
- Виконувати рішення МОЗ
щодо заходів безпеки на час
карантину. Ознайомити
батьків у Viber групі із
введенням нових правил і
заходів безпеки на час
карантину.

- Запропонувала
консультацію батькам на
тему: “Фізкультура вдома”

- Завдання у зошиті (розвиток
- Впорядкувала наочнодрібної моторики). у Viber групі дидактичні матеріали з розділу
“Формування математичних
- Малювання. Тема: “Країна
уявлень”.
тіней” Завдання у Viber групі.
- Підготувала матеріал до
- Заняття Аплікація“
консультації для батьків на
Тема ”Квіти”
тему: “Чи обов’язково
дотримуватися певного
- Заняття з математики онлайн- режиму дня.”
режим у
Viber групі (графомоторика,
- Підготувала та склала
картки із задачами).
матеріал до консультацій для
батьків на тему: “Розвиток
логіко-математичного
мислення у дітей” та
“Математика — це цікаво”.

- Прослухала онлайнсемінар на тему:
“Розвиток мислення та
мовлення як складова
розвивальних занять для
дошкільнят”

https://vseosvita.ua/w
ebinar/prakticniporadi-sodoorganizaciidistancijnogonavcanna-pid-caskarantinu-163.html

- Прийняти участь у
вебінарі (дистанційно)
на тему: “Педагогічні
- Впорядкувала наочнопідходи в роботі з
дидактичні матеріали з розділу дитиною-шульгою” з
“Розвиток дрібної моторики”. отриманням
- Підготувала матеріал для
оновлення дидактичного
матеріалу до Тижня знань з
основ безпеки
життєдіяльності.
- Створила консультацію для
батьків на тему: “Вірус
підступний дістався до нас.
Правила певні існують в цей
час!”

сертифікату.
https://vseosvita.ua/webin
ar/prakticni-poradi-sodoorganizacii-distancijnogonavcanna-pid-caskarantinu-163.html

IV тиждень
06.04. - 10.04.

- Розмістила актуальну
інформацію для батьків у
Viber-чаті щодо профілактики
коронавірусу. Наголосити, що
найкращий засіб
профілактики – ізоляція.

- Надіслала у viber-чат завдання
з логіко-математичного
розвитку (графічні диктанти,
письмо в зошиті).

- Вивчити з дітьми вірш про
космос. Запропонувада
- Запропонувала консультацію виготовити поробку “Космос”.
“Вербна неділя: значення
Розміщення інформації для
свята, традиції та прикмети” батьків у Viber-чаті

- Поповнила
мікрометодкабінет групи
картотекою “Картотека
народних рухливих ігор”
- Поповнила
мікрометодкабінет групи
картотекою чистомовок на
автоматизацію звуків С, Ш, З.

- Перегляд вебінару
«Організація навчання
та дозвілля під час
карантину: корисні
матеріали на допомогу
педагогу» Л.Литвиненко
Безкоштовно

- Прослухала вебінар на
тему: “Методичні
- Створила скарбничку
розробки для навчання
- Заняття із зображувальної
художнього слова про птахів та розвитку дітей
дільності. Тема: За бажанням.
(використати інтернет-ресурс) дошкільного віку”
Фото робот надсилали у вайберСертифікат
чат.

- Поради батькам «Як
розважити дітей під час
вимушеного карантину?»
Безкоштовно
https://www.facebook.com/grou
ps/chomuchki/permalink/68088 - Надіслала у батьківський
5639323709/
Viber-чат відеоролик зарядки
для дітей.
- Надіслала у батьківський
https://www.youtube.com/watch?
Viber-чат інтерактивну гру
v=GcDbOAtOfnM
для дітей «Впізнай по звуку.
Дикі птахи»
- Опублікувала у
https://anelok.in.ua/product/inte батьківському Viber-чаті
raktyvna-hra-vpiznaj-po-zvuku- картки з математики (робота
dyki-ptahy
у зошиті, склад числа в
-

межах 10, суміжні числа)

V тиждень
13.04 — 17.04

- Розміщення актуальної
інформації для батьків у
Viber-чаті щодо профілактики
коронавірусу. Наголосити, що
найкращий засіб
профілактики – ізоляція.
Звертати увагу батьків на
фейкові пости.

- Надіслала інтерактивну гру
«Збери пасхальний кошик» у
батьківський вайбер-чат для
дітей.

- Опрацювала цікавинки
останніх номерів
навчально-методичної
преси та інтернет- Створити інтерактивну гру
видань. (“Виховательдля
дітей
«Збери
пасхальний
методист дош.закладу”
- Запропонувала батькам
кошик»
№4,2020
посилання на https\\
стор.11-12 Аналізуй,
youtube\tADWbphxfrl
рибко, або “Як
Перегляд мультфільму “Таємне - Підібрала розмальовки для
дітей
до
теми
«Великдень»
використовувати
життя диких тварин. Асканіядля роздруківки та роботи
фішбоун у метод.
Нова. ”
олівцями чи у програмі Пейнт. Роботі”)

- Надіслала у батьківський
вайбер-чат загадки про
Великдень для дітей
https://anelok.in.ua/product/avt
orski-zahadky-pashy-yaskravi- - Опублікувала у Viber-чаті
dydaktychni-kartky-vidpovidi посилання на пізнавальний
мультфільм для дітей «Мишки
- Запропонувала консультацію на Великдень пасочку місили»
https://www.youtube.com/w
для батьків на тему: “Як
зустріти Великдень з
atch?v=DU9qfomwHOs
дітьми”.
- Опублікувала у Viber-чаті
посилання на
відеоролик майстер-класу
виготовлення пасхальної
поробки (на вибір)
https://www.youtube.com/watc
h?v=EFD3UO-gocE&t=355s
- Організувала фотоконкурс
«Моя пасочка» Фото дитини з
пасочкою надсилати у вайберчат до 20.04.

- Записала відео заняття з
аплікації “Прикрась
великоднє яєчко”

-

VI тиждень - Запропонувала консультацію - Завдання з розвитку дрібної
21.04 — 24.04 для батьків “Всесвітній День моторики (робота у зошиті),

- Створити збірку художнього - Ознайомилась із
слова до теми «Космос»
новинками видавництв
склад
числа.
методичних посібників
Землі”.
- Оновила дидактичну гру
для вихователів
- Намалювати малюнок «Моя
- Розмістила у батьківській
«Збери космонавта»
“Вихователь-методист
планета-Земля» Фото
вайбер-групі посилання на відео https://anelok.in.ua/product/dyda дош.закладу” №4,
малюнків надіслати у вайбер- Землі з Космосу для дітей
ktychna-hra-zbery-kosmonavta 2020р. Стор. 35-37.
чат.
https://www.youtube.com/watch?
“Зарядка для мозку” v=XCA2IgMZ_RU. Перегляд
для майбутіх
дітьми.
першокласників.
- Надіслала у батьківський
вайбер-чат відео майстер-клас
- Прослухала вебінар на
створення ракети з паперу
тему: “Педагогічна
https://www.youtube.com/watc
діагностика дітей:
h?v=EUbh2Tsq8R8
Вирок, Діагноз чи крок
уперед?”
Сертифікат
- Індивідуальні онлайн-бесіди
з батьками.(фото на планшет)
- Прослухала вебінар на
тему: “Створення та
ведення блогу на
платформі “Всеосвіта”
https://vseosvita.ua/webin
ar/organizacia-navcannata-dozvilla-pid-caskarantinu-korisnimateriali-na-dopomogupedagogu-165.html
Сертифікат

VII тиждень - Підготувала консультацію
27.04 — 30.04 для батьків “Як навчати

- Перегляд до лялькового театру - Підготувала матеріал і
“Пригоди лисеня у лісі” до
розробила консультацію для
дитину справедливості”
тижня безпеки.
батьків з теми:”Краші дитячі
(розповсюдила у групі Viber)
ігри для приміщень”
- Підготувала атрибути,
- Підготувала консультацію
іграшки, написала конспект до
для батьків “Вчимо дітей
лялькового театру “Пригоди
спілкуватись” (розповсюдила
лисеня у лісі” до тижня
у групі Viber) .
безпеки.
-

- Записала відео спектаклю
“Пригоди лисеня у лісі”.
Викласти відео на сайті
дитячого садочка.

- Прослухала вебінар на
тему:”Розвиток уяви в
різні вікові періоди.
Практикум”

https://vseosvita.ua/w
ebinar/organizacianavcanna-ta-dozvillapid-cas-karantinukorisni-materiali-nadopomogu-pedagogu165.html
Сертифікат

VIII тиждень - Підготувала консультацію
04.05 -08.05 для батьків “Безпека під час

- Заняття з математики. Робота у - Розробила конспект заняття з
зошиті, розв’язання прикладів. математики для дітей
старшого дошкільного віку
карантину ” та розповсюдила
- Робота у Viber групі з
(контрольне).
у групі Viber .
батьками (завдання на
графомоторику; картки на
- Підготувала матеріал і
- Запропонувала батькам
розв’язання задач).
розробила консультацію для
консультацію на тему:
батьків з теми:
“Безпека дітей у побуті”.
- Заняття з аплікації на тему:
“Профілатика дитячого
“Весняні квіти”
травматизму вдома”
- Запропонувала батькам в
- Підготувала матеріал до
онлайн — режимі поради на
запису заняття з аплікації на
тему: ”Безпека дитини вдома”
тему : “Весняні квіти”
-

- Прослухала вебінар на
платформі “Всеосвіта”
на тему: “Підвищення
рівня цифрової
грамотності
педагогічних
працівників.
Можливості платформи
“Всеосвіта” для
дистанційного
навчання”.
Сертифікат.
- Опрацювання
метод.літератури.
Журнал “Дошкільне
виховання”
№ 4, 2020 року.

