Звіт про роботу музичного керівника під час карантину (16.03.20. – 29.05.20.)
Кудріної – Домарацької О.В
дата
тиждень
16.03.20
–
20.03.20

Самоосвіта
Ознайомилась з наказом МОН від
16.03.2020р.№ 406 м.Київ. «Про
організаційні заходи для запобігання
поширенню корона вірусу COVID– 19»
Участь у вебінарі «Інтерактивна взаємодіяонлайн
між
учасниками
освітнього
процесу» (На Урок)

23.03.20. Опрацювання фахової літератури
–
27.03.20 Участь у вебінарі «Практичні поради щодо
організації дистанційного навчання під час
карантину» (Всеосвіта)

Робота з батьками

Робота з дітьми

Поповнення
матеріалу
Виготовлення
дидактичного
матеріалу
до
музичних занятть
Поповнення власної
картотеки
відеоматеріалами
до
занятть
Опрацювання
фахової літератури
Підбір
музичного
репертуару
для
вокального
колективу
.
Створення
музичного
лото
«Засоби
музичної
виразності»
2.Упорядкування
нормативної
бази
музичного кабінету
Написання пісні для
ансамблю
Написання пісень до
до свята Випуск
зБеляєвою С.В.

30.03.20.
–
03.04.20 Перегляд
вебінару
«Синдром
гіперактивності і дефіциту уваги в учнів»

«ХудожньоФізкудьтхвилинка
естетичний
«Я піду в Карпати
креативний
гори»
розвиток
особистості через
музичне виховання.

Моніторинг
мистецьких онлайнконкурсів
Написання віршів до
сценарію Випуск
Підготовка
конспектів
Підбір
музичних
фізкульт хвилинок
для
здобувачів
початкової ланки
Підбір
музичного
матеріалу
до
таночків на Випуск

06.04.20. Опраіцювала нормативно-правової бази
–
Закон України «Про дошкільну освіту» (Ст.
10.04.20 30)
Лист МОН № 1/9-454 від 02.09.2016 року
«Щодо організації роботи з
музичноговихованнядітейудошкільнихнавча
льних закладах»
Підвищення кваліфікації дистанційно:
«Вивчення методики BODY PERCUSSION
SalvoRusso»
. Опрацювати статті: «Що потрібно знати
освітянам про дистанційну роботу?»

Надання музичного Перегляд матеріалу
відеоматеріалу для до свята
перегляду батьками «Великодня казка»
разом з дітьми
відео про
Великоднє свято.

Підбірка музичного
відеоматеріалу для
розвитку
звуковисотного,
динамічного,
музичного та
шумових звуків для
використання на
заняттях з дітьми.

13.04.20 Участь у вебінарі «Створення онлайнового Консультація
–
освітнього середовища під час карантинних «Взаємодія батьків
17.04.20. заходів» (На Урок)
вихователя та
музичного
. Підвищення кваліфікації
керівника».
дистанційно: проходження вебінару
«Підтримка дітей з особливими освітніми
потребами: практичні поради»
«Всеосвіта» у повторі за 19.03.2020
(отримання сертифікату за бажанням)
https://www.youtube.com/watch?v=MaC1QY
AEBUE

Прослуховування та
вивчення пісні
«Розмалюю
писанку»

21.04.20 Самоосвіта «Стоп істерика — діємо у
–
конфліктній ситуації»
24.04.20 Підвищення кваліфікації
дистанційно: проходження вебінару
«Практичні поради щодо організації
дистанційного навчанняпід час карантину»
«Всеосвіта»у повторі за 23.03.2020
(отримання сертифікату за бажанням)
https://vseosvita.ua/webinar

Руханки і
фізкультхвилинки
для дітей. «Вверх і
вниз»

консультації для
батьків на тему «Як
розважитися на
вихідних»:
-Музика на кухні;

Розробка та
оформлення
сценаріїв до
Великодня.
Підбірка музичного
матеріалу.
Надання
музичногоматеріалу
для вивчення

Підбірка матеріалів
для оформлення
зали, декорацій та
реквізитів до розваг
та свят.
Підбір та складання
танцювальних
композицій

Дата
Самоосвіта
тиждень
27.04.20 Участь у вебінарі «Розвиток
–
стресостійкості у дітей: ігри та
30.04.20 прийоми» Всеосвіта.

Робота з
батьками
Підготувала
консультації для
батьків за темою
«Чим зайняти
дитину вдома
під час
карантину»
04.05.20 Участь у вебінарі «Розвиток уяви в . Консультація
–
різні вікові періоди. Практикум.
для батьків на
08.05.20 Всеосвіта. Повтор від 27.04.20р.
тему: «Розвиток
музичних
здібностей
дитини вдома»

Робота з дітьми
. Дистанційне

.Систематизація документації.

заняття для дітей
середнього та
старшого
дошкільного віку
«В світі загадкових
музичних звуків»
Перегляд
мультфільму
«Фіксики» про
музичні
інструменти.

2.Вивчення інноваційних
технологій з музичного виховання
через інтернет ресурси
3.Опрацювання друкованих
матеріалів

12.05.20 Підвищення кваліфікації за видом
–
веьінар на тему «Розвиток творчих
15.05.20 здібностейдошкільників засобами
ТРВЗ (робочи кейси) Всеосвіта

Консультації для Фізкультхвилинка
батьків щодо
«Скік та скок»
рухової
Веселі дитячі пісні
діяльності дітей

18.05.20 Підвищення кваліфікації за видом
–
вебінар «Немовленнєва дитина в
22.05.20. інклюзивному просторі Всеосвіта

Підготовка до
консультації з
батьками на
тему: «Вчимося
слухати музику
разом з дітьми».

25.05.20. Робота з електронними

Поповнення матеріалу

Перегляд казочки
про українські
народні
інструменти.
Історія виникнення

Робота с фонотекою
Робота з відеотекою
« Логоритміка та ритмопластика,
як засіб розвитку творчих
здібностей дошкільнят»
Підбірка музичного
відеоматеріалу для розвитку
звуковисотного, динамічного,
музичного та шумових звуків для
використання на заняттях з
дітьми.
.Складанняпапки-мультимедіа за
темою: «Руханки для дітей».
Конвертація збірки в мр3

Перегляд відео про Журнали (нові номери за 2020

–
посібниками до занять
29.05.20. (упорядкування та оновлення).

довгі та короткі
ноти

рік):
«Музичний керівник»
-https://emuzker.mcfr.ua/
«Вихователь –
методист»https://emetodyst.mcfr.ua/
«Дошкільне виховання»
«Палітра педагога»

