Звіт індивідуальної роботи під час карантину вихователя Мацицької Т.М.
Робота з дітьми
16.03 – 20.03
1. Мовлення дитини. Тема
« У бабусі на подвір’ї»
2. Малювання. Тема « Кіт на
подушці»
3. Художня література.
Тема Казка « Колосок»

23.03 – 27.03
1. Сенсорно – пізнавальний
розвиток. Тема « Лічба в
межах 5. Геометрічні
фігури»
2. Малювання. Тема «
Пробудження дерева»
3. Розумні мультфільми
«Дикі тварини»
( соціальна мережа Viber)

Робота з батьками

Підвищення кваліфікації

Тема тижня « Свійські тварини»
1.Надіслала батькам
1.Переглянула на робота
посилання на мультфільми
педагогів в умовах карантину
для перегляду дітей про
у запитаннях та відповідях»
весну. ( соціальна мережа
від МОН ( 17.03.20)
Viber)
2.Опрацювала статтю О.В
Пригоди Каю. Привіт, весно! Срарленко «Чарівний
https://youtu.be/ieFSGv9DTo0 дивосвіт мовлення:
Пригоди Лунтика. Весна
нестардатні прийоми
https://youtu.be/EgXqWqPZfiQ навчально – мовленнєвої
2. Надала консультацію
діяльності дошкільників»
«Корона вірус: симптоми,
3.Ознайомилась з
профілактика». Наголосити
оперативним планом МОН
на важливості перебування
України на 2020 рік
вдома.
Тема тижня « Дикі тварини
1.Провела консультацію «
1.Опрацювала статтю
Роль батьків у розвитку
« Заняття з мовленнєвого
мовлення дитини»
розвитку в системі сучасної
2.Надала поради для батьків дошкільної освіти»
« Під час карантину не
2.Опрацювала статтіюЮ.В.
залишайте дітей і спілкуйтесь Бухарської « Значення
з ними»
мовленнєвих ігор у роботі
( соціальна мережа Viber)
сучасного вихователя»

Поповнення матеріальної
бази
1.Розробила дидактичнугру «
Опиши тварину» ( опорні
схеми)
2.Створила картотеки
рухливих ігор в середній
групі
3.Виготовила дидактичної
гри « Хто? Що?»

1.Створила картотеки
мнемотаблиць на тему « У
світі казок»
2.Виготовила д/г« Один та
багато»
( мовлення дитини)
3.Виготовила д/г « Цікаві
речення»

30.03 – 03.04
1.Ознайомлення з природою.
Тема « Рослини на весні»
2. Онлайн – гра Назви
дитинчат» ( соціальна мережа
Viber)

Тема тижня « Тварини на весні»
1.Надала консультацію «Діти 1.Ознайомилась з проектом
на карантині: 10 ідей, чим
Закону про внесення змін до
зайняти дитину вдома»
закону України

1.Виготовила д/г
« Паутинка»
2.Виготовила д/г « Весна»

2. Пам’ятка «Поради батька
на кожен день»

( мнемосмужки) – мовлення
дитини, природа

( соціальна мережа Viber)

« Про дошкільну освіту»
2.Прийняла участь у онлайн
семінарі на тему «Педагогічні
підходи у роботі з дитиною –
шульгою»
(02.04.20)

3.Розробила картотеки ігор до
освітнього розділу
« Мовлення дитини»

3. Прийняла участь у онлайн
семінарі на тему « Як
зберегти психологічне
здоров’я в умовах соціальної
ізоляції» (03.04.20)
06.04 – 10.04
1.Художня літератува. Тема. О.
Соловей « Неслухняні хмарки»
2. Ліплення.Тема « Чарівна
квітка»

Тема тижня « Весняні квіти»
1.Провела консультацію « Чи 1.Опрацювала статтю Л.М.
варто балувати дітей»
Коломієць «Сучасні підходи
2 Пам’ятка « Якщо діти не
до розвитку мовлення у
грають в цьому винні
дітей»
дорослі» ( соц. мережа Viber) 2.Прийняла участь у онлайн
вебінарі на тему « Проектна
діяльність в освітньому

1.Виготовила д/г « Чарівна
долонька»
2. Розробила картотеки
віршів до теми « Весна»
3.Виготовлення д\г « Посади
метелика на квітку»

процесі. З чого
розпочати»(09.04.20)
3. Прийняла участь у онлайн
вебінарі на тему « Методичні
розробки для навчання та
розвитку дітей дошкільного
віку»
( 10.04.20)

13.04 – 17.04
1.Аудіо казка « Великоднє
диво» ( соціальна мережа Viber)
2. Аплікація. Тема «Писанка»
3. Сенсорно – пізнавальний
розвиток. Тема « Число і цифра
3. Орієнтування в просторі»

Тема тижня « Великдень»
1.Провела консультацію на
тему « Як розповісти дитині
про Великдень»
2. Дала поради на тему « Як
навчити дитину працювати
ножицями» ( соціальна
мережа Viber)

1. Опрацювала статтю
« Заняття з мовленнєвого
розвитку в системі сучасної
дошкільної освіти»
2.Опрацювала методичні
рекомендації: «Лист МОН
«Щодо організації та
дотримання вимог з питань
охорони праці па безпеки
життєдіяльності у закладі
дошкільної освіти»
3.Ознайомилась з
методичним посібником:
«Взаємодія дошкільників та

1.Виготовила дидактичні
ігри:
- « Великодній рахунок»
- « Один – багато»
- Асоціативні смужки «
Тварини та птахи»
2. Оновила картотеку ігор до
розділу « Сенсорно –
пізнавального розвитку.

дорослих. Комплексна
корекційно-розвивальна
робота» - Лариса Адамова

21.04 – 24.04
1.Ознайомлення з навколишнім.
Тема « Праця дорослих навесні»
2.Малювання. Тема «Чарівний
метелик»
3. Дидактична гра « Яка весна»

Тема тижня « Праця людей на весні»
1.Розробила добірку та
1.Ознайомилась з методикою
розмістила в соціальні мережі Гелена Домана раннього
Viber :
читання дитини.
- пам’ятки щодо безпечної
поведінки з дітьми на вулиці
- рекомендації до проведення
ігор та занять.
2. Підготувала консультацію
на тему « Безпека на дорозі»

27.04 – 30.04
1.Мовлення дитини. Тема
«Перелітні птахи»
2.Розумні мультфільми
«Птахи» ( соціальна мережа
Viber)

2.Прийняла участь у онлайн
вебінарі на тему «Розвиток
імпресивного мовлення у
дітей з інтелектуальними
порушеннями» (21.04.20)
3. Ознайомилась та
опрацювала з методику
виховання Монтессорі.
Основи

Тема тижня « Пернаті друзі»
1. Підготувала поради
1.Прийняла участь у онлайн
батькам на тему « Безпека
вебінарі на тему «Ігрові
вдома та на вулиці»
методики для розвитку
2.Підготувала та надіслала
мовлення» (26.04.20)
відео -консультацію на тему
2. Опрацювала статтю

Виготовила дидактичні ігри:
- «Хто в будиночку живе?»
-«Добери за кольором»
(сенсорно пізнавальний
розвиток)

1.Виготовила дидактичні
ігри:
-«Один, три, п’ять»
-« Що нам літо принесе»

3.Конструювання.
Тема «Автобус» (папір)

на тему «Математичні ігри з
дитиною вдома» ( соціальна
мережа Viber)

04.05 – 08.05
1.Ознайомлення з природою.
Тема « Тварини та їх дитинчата»
(дидактична гра)
2. Художня література. Тема
Казка « Лисичка – сестричка»
3. Онлайн- гра « Назви одним
словом» ( соціальна мережа
Viber)

Тема тижня « Моя сім’я »
1.Підготувала консультацію
на тему « Як правильно
сортувати сміття»
2. підготувала поради « Як
розповісти дитині про День
перемоги»
3. Підготувала та надіслала
консультацію на тему
«Родинне спілкування як
чинник комунікативно –
мовленнєвого розвитку»

«Театралізовані ігри. Їх
різновиди, характеристика та
організація в різних вікових
групах».

-«Цікаві речення. Сім’я»
(мовлення дитини)

1.Опрацювала статтю на тему
«« Цікавинки занять з
математики для дошкільнят»
2. Опрацювала рекомендації
В.О. Кольжинської «Поради
вихователю щодо співпраці з
батьками вихованців»
3. Опрацювала статтю Л.О.
Швед « Лего в роботі з
дошкільниками»

1.Виготовила дидактичні
ігри:
-«Яке літо»
-«Склади речення»
-« З чого який?»
2. Розробила комплекс занять
з мовлення дитини для
середньої групи.

