Звіт про роботу вихователя Іванової А.М. старшої групи № 3 ЗПР, ЗНМ
під час карантину (16.03.2020-11.05.2020)
І тиждень з 16.03.2020-20.03.2020
Робота з
дітьми

Робота з
батьками

Підвищення кваліфікації

Перегляд
мультфільм
у на тему:»
Що робити
на
карантині?»
Facebook

Консультація
на тему: «Як
уберегтися
від
коронавірусу?
»
(роздрукован
а)

Лист МОН № 1\9-154 від
11.03.2020 щодо
запровадження карантину для
усіх типів закладів освіти
Mon.gov.ua

Поповнення матер.дидактичної бази
групи

Закон України від 16.03.2020
«Про внесення змін до деяких
законодавчих актів України,
спрямованих на запобігання
виникнення і поширення
коронавірусної хвороби
(COVID-19)» від 16.03.2020
https://www.rbc.ua/rus/news/opu
blikovan-tekst-zakonoproektakoronaviruse-1584379190.html
Логічні
інтерактивн
і завдання
для дітей
«Цікаві
завдання
для дітей»
https://www.
facebook.co
m/groups/26
2845047690
591/
Viber

Вебінар «Педагогічні підходи
в роботі з дитиною-шульгою».
https://vseosvita.ua/webinar/peda
gogicni-pidhodi-v-roboti-zditinou-sulgou-158.html

Інтерактивні ігри та
розгорнуті конспекти
занять для дітей
старшої групи
протягом навчального
року
(електронний варіант)

Виготовлення карток
для складання
конструкторських
будов дітьми.
(електронний варіант)
Вебінар на тему: «Організація
навчання та дозвілля під час
карантину: корисні матеріали
на допомогу педагогу».
https://vseosvita.ua/webinar/orga

nizacia-navcanna-ta-dozvillapid-cas-karantinu-korisnimateriali-na-dopomogupedagogu-165.html
Мультфіль
м про
справжню
дружбу
«Cтрумочо
к».
https://www.
youtube.com
/watch?v=en
02cBa6wMs
Viber

Виготовлення картки
– схеми для
практичного
використання дітьми
«Мийте руки
правильно» та
розмістити в кімнаті
для умивання».
https://www.facebook.c
om/photo.php?fbid=604
439833470875&set=pc
b.536347833673643&t
ype=3&theater&ifg=1
(роздруковано)

ІІ тиждень
23.03.2020-27.03.2020
Дослідниць
ка
діяльність
на тему:
«Дива
води» Viber

«Поради
батькам
консультаціє
ю «Кращі
дитячі ігри
для
приміщень»
(роздрукован
о)

Вебінар «Практичні поради
щодо організації
дистанційного навчання під
час карантину»
https://vseosvita.ua/webinar/prak
ticni-poradi-sodo-organizaciidistancijnogo-navcanna-pid-caskarantinu-163.html
Знайомство з проєктом Закону
про внесення змін до закону
України про ДО
mon.gov.ua
(роздруковано)

Онлайн
консультація
на тему: « Як
поводитися
під час
карантину?»
(інтернет
ресурси)
Viber

Поповнення
картотеки рухливих
ігор. Створення
картотеки українських
народних рухливих
ігор.
vseosvita.ua
(роздруковано)

З 25.03.2020 – 03.04.2020 – планова відпустка (ІІ – ІІІ тиждень)

IVтиждень з 06.04.2020 – 10.04.2020
Заняття з
аплікації на
тему:
«Космічний
корабель»

Гра з
паличками
«Зоопарк».
https://www
.youtube.co
m/watch?v=
AYm4N2tp
RT4&featur
e=share&fbc
viber

Відео урок
практичних
онлайн –
завдань.
https://www.y
outube.com/wa
tch?v=PIfHna
TQFjc

Семінар на тему: «З чого
розпочати дистанційне
навчання. Найпростіші
онлайн-сервіси та покрокова
інструкція». Початок 14.00.
https://vseosvita.ua/webinar/zcogo-rozpocati-distancijnenavcanna-najprostisi-onlajnservisi-ta-pokrokova-instrukcia172.html

Виготовлення
дидактичної гри з
грамоти «Яке слово
заховалося».
https://www.facebook.c
om/photo.php?fbid=616
810955567096&set=pc
b.547636045878155&t
ype=3&theater&ifg=1
(електронний варіант)

Вебінар на тему:
«Математична грамотність.
PISA-2018
Робота в дистанційному
режимі».
https://vseosvita.ua/webinar/mat
ematicna-gramotnist-pisa-2018159.html

Виготовлення
дидактичних ігор з
грамоти «Підбери
речення».
https://www.facebook.c
om/photo.php?fbid=616
834842231374&set=pc
b.547636045878155&t
ype=3&theater&ifg=1
(електронний варіант)
Матеріал для
оформлення папки
«Дослідницька
діяльність»
(електронний варіант)

Сучасні інноваційні технології
Інноваційні технології — це
комплекс форм та методів
навчання, виховання та
управління, які відповідають
сучасним вимогам, є
новаторськими та
оригінальними.
Джерело:
https://www.pedrada.com.ua/arti
cle/1614-z-chogo-pochativprovadjennya-nnovatsynihtehnology-u-dityachomu-sadku
Робота в дистанційному
режимі.
Вебінар: «Як зберегти
психічне здоров'я в умовах
соціальної ізоляції.»
https://vseosvita.ua/webinar
Робота в дистанційному
режимі. Завантажити для дітей
гру з паличкам «Зоопарк».
https://www.youtube.com/watch
?v=AYm4N2tpRT4&feature=sh
are&fbclid=IwAR3FuTdoqXI8v
V6TLQ7_ayaO0HKwt_XBSh61
X1-PedQ9RZZQZUjQrPb5p-I

Матеріал для
створення ігор по
казках.
(електронний варіант)

V тиждень з 13.04.2020-17.04.2020
Заняття з художньої
літератури на тему:
«Розучування вірша
А.Камінчука
«Писанка»
Viber

Консультація на тему: «Великдень»
(роздруковано)

Ознайомлення із стат
Робота в дистанційном

Матеріал «Карантині
https://www.youtube.co
oZI
Робота в дистанційном
словах. https://www.yo

Конкурс поробок, присвячений Великодню
(тема: «Великоднє диво»)
Консультація на тему: «Обережно. Ротовірус»
(роздруковано)
Для батьків матеріал на тему: «Розвиваючі
ігри-вікторини». Визначення звуків у словах.
https://www.youtube.com/watch?v=ksUyX3TCfwk
Viber
Відео-презентація на тему: «Великодні традиції
в Україні»
Viber
Челлендж на тему: «#Великденьвдома”
Viber

VI тиждень 21.04.2020-24.04.2020
Поради батькам під час
карантину: підтримуйте та
допомагайте.(роздруковано)
Інтегроване заняття з
конструювання, аплікації та
розвитку мовлення на тему: «День
Землі»

Консультація на тему:
«Всесвітній день Землі»
(роздрукована)

Онлайн – вебінар «Розви

Вебінар на тему: «Метод
https://vseosvita.ua/webin

Вебінар: «Як зберегти п

VII тиждень 27.04.2020 – 01.05.2020
Онлайн консультація для
батьків «Особиста гігієна та
профілактика інфекційних
захворювань»

Вебінар «Розвиток уяви
https://vseosvita.ua/webin

https://youtu.be/DZ8tHf48djQ
Viber
Добірка завдань для дітей для
повторення та закріплення
вивченого матеріалу з розвитку
мовлення та грамоти
Viber

Вебінар «Техніка релакс
https://vseosvita.ua/webin

Відео з проведення спортивних
загальнорозвиваючих вправ

Вебінар «Організація на
https://vseosvita.ua/webin
dopomogu-pedagogu-165

Вебінар «Ігрові педагогі
https://vseosvita.ua/webin

Вебінар «Підвищення рі
"Всеосвіта" для дистанц
https://vseosvita.ua/webin
platformi-vseosvita-dla-di
Інтегроване заняття з елементами
розвитку мовлення та аплікації на
тему: «День Матері»
Viber

Консультація на тему:
«Нейропсихологія. Що це таке?
(електронний варіант)

Опрацювання матеріалу
мовлення» Тема: Ефекти
мовлення»
https://naurok.com.ua/min
efektivni-formi-roboti-sch
160410.html

Вебінар «Методичні роз
https://vseosvita.ua/webin

Опрацювання матеріалів
вихователя щодо роботи
ttps://vseosvita.ua/library/
roboti-z-batkami-aki-viho

Вебінар «Практичні пор
https://vseosvita.ua/webin
163.html

