Звіт про індивідуальну роботу
на час запровадження карантину з 16.03.20 по 11.05.20
вихователя середньої групи №11 ЗДО №39
Олійник Наталії Анатоліївни
Дата

Поповнення матеріалом
Робота з дітьми

16.03. – 20.03

1. Ознайомлення з природою
Перегляд м\ф
«Уроки обережності на
природі» (Безпека).
(Viber, Facebook).
Фото, відео звіт.
2.Мовлення.
«Вже до нас прийшла весна!»
(зв*язне мовлення, розповідь)
(Viber, Facebook).
3.Малювання.
«Кульбабки» (нетр.м.)
4.Худ. літ-ра.
Читання оповідання
Г.Скребицького та В.Чапліна
«Повернулися ластівки».
5.Ліплення.
«Гілочка берези».
6.Соціум.
«Буду я природі другом».
(Viber, Facebook).
Фото, відео звіт.

Робота з батьками

Підвищення кваліфікації

дидактичної бази

Тема тижня «Весна - красна»
1. Організаційна робота
з батьками у режимі
онлайн
(Viber-групи,
фейсбук, е-пошта).
2. Інструктаж батьків:
«Що батьки повинні
знати про коронавірус:
консультують МОЗ і
МОН».
3.Пам*ятка
«Самоізоляція».
4.Індивідуальна
консультація
для
батьків: «Як поєднати
роботу
та родину Розпорядок
дня
та
розмови про вірус: як
взаємодіяти з дітьми під
час
карантину»
(розпорядок дня).
5.Консультація

1.Опрацювати:
- Лист МОН №1\9-154 від
11.03.20
2. - Закон України «Про
внесення змін до деяких
актів
України...
на
запобігання
коронавірусної хвороби.).
https://mon.gov.ua
2.Упорядкування ділової
документації
групи
(журнал, табель, план з
освітнього
процесу,
самоосвіта...)
3.«Що потрібно знати
освітянам
про
дистанційну освіту?»
4. Онлайн-семінар.
«Програмно-методичне
забезпечення
змісту
дошкільної
освіти
для (перелік
програм
і

1.Розробка та виготовлення
Д\гри «Вогонь-друг і ворог».
(Безпека)
2.Упорядкування папки
«Тиждень безпеки у ЗДО.
Тиждень безпеки в різні пори
року».
3.Виготовленя
дид.
матеріалу:
Гра «Сортувати – це просто!»
https://vseosvita/ua/ library|
4.
Упорядкування
дид.
матеріалу по ОБЖД (середня
група).
5.Виготовлення д\матеріалу :
Д\г«Допоможи
Лунтіку».
(Безпека)

7.Організація
конкурсу
малюнків дітей та батьків на
тему
«Безпека
на
дорозі»+фотозвіт у Viber-чаті
до 23.03.2020р.
8.Сенсорно-пізнавальний
розвиток
«Орієнтування в просторі: на,
під, ліворуч, праворуч. Лічба.
Число і цифра 5.»
9.Перегляд м\ф
«Уроки природи від тітоньки
Сови. Квітень».
https://youtu.be/3OxW-SXgBgQ

батьків
«Навчіть
дитину
любити та оберігати
природу».
6. Перегляд відео-уроку
«Як виготовити марлеву
пов`язку?»
https://www.youtube.com
7.Тест: «Що ви знаєте
про коронавірус?»
8.Поради психолога:
«Чим зайняти дитину
вдома
під
час
карантину:П
`ять
ненудних занять».
https://www.segodnya.ua
9.Індивідуальна робота з
батьками:
Правила безпеки для
дитини «16 питань,
відповіді на які мають
знати усі діти».
http://simya.com.ua/

літератури для роботи у
ЗДО». https://vseosvita/ua
Олена Смішная.
5.Перегляд
вебінару
«Екологічність
у
контексті
дбайливого
ставлення до здоров'я
учасників
освітнього
процесу».
info@vseosvita.ua
Вікторія Щур
6.Опрацювати
консультації практичного
психолога.Що
робити,
щоб допомогти собі не
піддатися
паніці?
Консультація
для
працівників
ЗДО
та
батьків
http://leleka.rv.ua
7.Перегляд
онлайнвебінару:
«Як
організувати
дистанційне
Навчання за допомогою
найпростіших
онлайнресурсів»
http://naurok.com.ua
Кодола Валентина

23.03 – 27.03.

Тема тижня «Ми діти твої Україно»

1.Худ. літ-ра.
1.Консультація
для
Вивчення
вірша
І.Турчок батьків
«Маленька
вкраїночка», «50
обов`язкових
А.Шименко «Сонячний дім»
завдань
для
2.Малювання. «Віночок»
дошкільника
на
(Viber, Facebook).
карантин».
Фото, відео звіт.
https://vseosvita/ua
3.Аплікація. «Рушничок»
2.Праця батьків та дітей
(Viber, Facebook).
Надіслати
батькам
Фото, відео звіт.
посилання на інтернет
4.Ознайомлення з навколишнім. ресурси по створенню
«Україна – моя Батьківщина».
лепбуків
: «Праця
5.Соціум.
батьків та дітей».
«Усе моє зветься Україна.
https://vseosvita.ua
6. Виставка малюнків дітей та https://uk.etcetera.media
батьків «Безпека на дорозі» у https://www.pinterest.com
Viber-чаті (розміщення фото, https://naurok.com.ua/
малюнків дітей- батьками).
lepbuk
Оголошення подяки учасникам http://portalmam.com
конкурсу.
3.Консультація «ВВОЗ
7.Сенсорно-пізнавальний
рекомендує. Як зробити
розвиток
антисептик
своїми
«Геометричні фігури, кольори, руками.
–
Безпека
рахунок до «5»)
здоров`я».
4.Рекомендації
для
батьків.
Розвиток мовлення та
ОБЖД
«Художні
літературні
твори,
які
можна

1.Перегляд
вебінару 1.Розробка
та
створення
«Практичні поради щодо лепбуку «Світ рослин».
організації дистанційного (Здоров`я, безпека, природа,
навчання
під
час мовлення..)
карантину».
2. Добірка конспектів занять
https://vseosvita/ua
до Тижня з основ безпеки
Шпильова В.В
життєдіяльності.
2.Перегляд
новинок Онлайн ресурси, журнали
інформаційно-методичної (Дошкільний
навчальний
літератури.
заклад, Методична
https://vseosvita/ua
скарбничка
вихователя,
Онлайн ресурси, журнали Джміль, онлайн ж-л (Дошкільний навчальний Виховуємо
та
навчаємо
заклад, Методична
дошкільників та інше),
скарбничка вихователя, папка «БЖД».
Джміль, онлайн ж-л - 3.Підбір та розробка мет.м. –
Виховуємо та навчаємо Розвиток
дошкільників).
мовлення та ОБЖД
3. Опрацювання Закону «Художні літературні твори,
України «Про повну які можна використовувати
загальну
середню під
час
занять
ОБЖД
освіту»2020
(прислів`я,
загадки,
osnova.com.ua
скоромовки, забавлянки)».
4.
Перегляд
онлайн 4.Розробка та виготовлення
вебінару «Життя у стилі Д\гра « Безпека в казках».
еко. Хто\чи навчають
цьому
у
сучасній 5. Добірка та розробка
школі?»
дидактичного
матеріалу
https://vseosvita/ua
(ігри),
Санковська І.М.
для занять з дітьми – ОБЖД

використовувати під час 5. Опрацювати:
занять
ОБЖД - Лист МОН №1/9-176
(прислів`я,
загадки, Щодо
особливостей
скоромовки,
організації
освітнього
забавлянки)».
процесу
під
час
5. Рекомендації батькам: карантину, 25.03.20.
«Як цікаво та з користю https://mon.gov.ua/ua,
првести час дитині» ;
6.Ознайомлення
зі
Завдання
для статтею
дошкільників
4,5,6 Хто вони насправді дітироків.
аутисти?
childdevelop.com.ua
http://simya.com.ua
6. Консультація для 7.
Перегляд
онлайн
батьків «Велика сила вебінару:
казки», граємо
«Організація навчання та
Д\гра « Безпека в дозвілля
під
час
казках».
карантину:
корисні
7.Поради
матеріали на допомогу
«Академія розвитку
педагогу».
особистості» (Здоров`я) https://vseosvita/ua
Корисно,
а
головне, Литвиненко Л.А.
весело!!! - ігри для 8.Перегляд
та
покращення координації опрацювання
новинок
visomotara.
методичної літератури та
фахової
преси
(Безпека).Збірка по БЖД
в ЗДО (Жилічева О.Д.)

Д\г «Пожежна безпека»
«Ігрові
куби
“Наші
помічники
електропобутові прилади”.
6. Збірка по БЖД в ЗДО
(Жилічева О.Д.)

30.03. – 03.04.

Тема тижня «Комахи»

1.Ознайомлення з природою
1.Інструктаж для батьків
«Чому комахи полюбляють «Коронавірус:
квіти». (Viber, Facebook).
симптоми,
2.Мовлення.
профілактика».
«Комахи – наші найменші друзі». Наголосити
на
3.Малювання (Л.Шульга)
важливості перебування
«До нас завітала бджілка».
вдома.
(Viber, Facebook).
Телефон, Viber- чат,
Фото, відео звіт.
Е-пошта
4. Худ.літ-ра.
2 Поради батькам
Читання оповідання
Завдання та педагогічні
В.Сухомлинського
ігри з інтерактивними
«Щоб метелик не поколовся».
вправами
з
основ
(Viber, Facebook).
грамоти, математики, з
5.Ліплення. «Сонечко»
ознайомлення дітей з
(покидьковий
навко-лишнім
світом
матеріал) (Viber, Facebook).
для дошкільнят на час
Фото, відео звіт.
карантину.
Ліплення
(Viber, Facebook).
«Веселий Світлофорчик»
3.Консультація
(безпека).
«Збережемо
природу
6. Аплікація (обривна).
разом».
«Метелик на лузі»
(Viber, Facebook).
7.Сенсорно-пізнавальний
4. Консультація для
розвиток
батьків
з
питань
«Об*ємні геометричні фігури»
безпеки:
8. Виставка поробок дітей та
«Якщо ваша дитина знає
батьків «Веселий
відповіді на ці 16
Світлофорчик» (безпека) у
запитань – можете бути
Viber-чаті
(розміщення
спокійні: з нею нічого
фотографій
поробок
не станеться».

1.Перегляд
онлайн- 1.Упорядкування,
добірка,
вебінару
розробка дид.матеріалу.
«Використання онлайн- Створити/оновити
тестів для організації валеологічну гру
про
дистанційного навчання в продукти
харчування
умовах карантину».
«Їстівне-неїстівне»
http://naurok.com.ua
(здоров`я, безпека).
Онлайн-вебінар
https://vseosvita.ua/ library,
Цукор Любов
папка «БЖД».
2.Перегляд
та 2. Рухливі ігри за творами
опрацювання
новинок В.О.Сухомлинського
методичної літератури та (здоров`я).
фахової преси. Робота https://vseosvita/ua
з педагогами
3.Дидактичні розробки:
«Дитина
з порушеннями «Мовлення дитнини
на
зору
в інклюзивному заняттях обжд» (Вірші про
освітньому просторі» - безпеку для дітей).
Семінар-практикум
https://jmil.com.ua/dv/
2020-1
«Дошкільне
виховання»,2020,
№1, Ольга ГЛАДУН
3.Опрацювати
нові
методичні рекомендації
МОН України:
- Щодо освітніх програм
у закладах
дошкільної
освіти
Лист
МОН України
від 09.12.2019 № 1/9-750;

батьками).
5.Консультація
для
Оголошення
подяки
батьків «Безпека дитини
учасникам конкурсу.
вдома».
9. Перегляду дітьми: «Уроки (Viber, Facebook).
обережності тітоньки Сови».
6. Консультація для
(Viber, Facebook)
батьків «Великак сила
10. Рухливі ігри за творами какзки».
В.О.Сухомлинського(здоров`я). Телефон, Viber -чат,
11.Перегляд м\\ф
Е-пошта.
Корисні підказки. Сам удома. 7. Організація конкурсу
(Безпека)
малюнків
дітей
та
https://www.youtube.com
батьків
«Корисні
підказки. Сам удома»
+фотозвіт у Viber-чат до
06.04.2020р.
8.Консультація
для
батьків
«Залишайтеся
вдома!
Самоізоляція
–
найдієвіший
спосіб
убезпечити себе від
інфікування».

-Щодо комунікації з дітьми
дошкільного віку з родин
учасників
ООС/АТО,
внутрішньо переміщених
осіб
та організації
взаємодії з їхніми батьками
(додаток12.12.2019 № 1/9766).
https://jmil.com.ua/dv/
2020-1
«Дошкільне
виховання»,2020,№1.
2.Перегляд
онлайнвебінару:
«Педагогічні підходи в
роботі
з
дитиною
шульгою».
https://vseosvita.ua
/webinar
Черниш О.С.
3.
Перегляд
онлайнвебінару:
«Як зберегти психічне
здоров'я
в
умовах
соціальної ізоляції».
https://vseosvita.ua/
Черніш О.С.

06.04 – 10.04.

Тема тижня «Великдень»

1.Малювання (Л.Шульга)
1.Консультація
для 1.Перегляд
та 1. Добірка та розробка
«Розмалюємо
писанку батьків
«Діти
на опрацювання
новинок дидактичного
матеріалу
чудову»(дек.)
карантині: 10 ідей, чим методичної літератури та (ігри,
худ.слово,
(Viber, Facebook).
зайняти дитину вдома». фахової преси (Безпека):
ілюстрації...),
Фото, відео звіт.
https://ua.112.ua/mnenie/ https://naurok.com.ua/
для занять з дітьми – ОБЖД.
2.Ознайомлення з природою\
dity-na-karantyni-10-idei- post/buling
Навколишнім
chym-zainiaty-dytynuМочерад Л.М.
2.Оновлення папки
«Весна прийшла, нам Великдень vdoma-528806.html
2. Опрацювання статті
Робота з батьками.
принесла».(Viber, Facebook).
2.Поради батькам
«ДИТЯЧІ
СТРАХИ: 3.Розробка
тематичного
3.Худ. літ-ра.
«Як підготуватися до виявляємо,
вивчаємо, тижня "Будь безпечним ти
Читання вірша К.Перелісної
Великодня вдома».
долаємо».
завжди".
«Писанка»,
Л.Полтава (Viber, Facebook).
https://jmil.com.ua/dv
Папка «БЖД»
«Великодні
3. Пам’ятка для батьків /2020-1
https://vseosvita.ua/ library
Писанки».
“Як говорити з дітьми 3. Опрацювати статтю
4.
(Viber, Facebook).
про небезпеку”.
“Безпека дитини”
Фото, відео звіт.
(Viber, Facebook).
“Палітра педагога” № 2,
4.Аплікація.
2019.
«Писанка до Великодня».
4.Рекомендації.
https://jmil.com.ua/pp/ 2019(Viber, Facebook).
Батьки та діти.
2
Фото, відео звіт.
Добірка та розміщення 4.Перегляд
онлайн
5.Соціум.
в соціальній мережі вебінару
«Великодня диво-писанка»
матеріалу для батьків та «Математична грамотність.
(Viber, Facebook).
дітей:
«Розвиваючі PISA-2018».
6.Сенсорно-пізнавальний
завдання для дітей».
https://vseosvita.ua/
розвиток
https://childdevelop.
webinar
«Орієнтування в часі – день, com.ua
Васильєва Д.В.
тиждень, місяць, рік».
5.«Створюємо дидактичні
7. Виставка малюнків дітей та
онлайн- ігри: ресурси та
батьків на тему «Корисні
поради».
підказки. Сам удома»
https://naurok.com.ua

(Viber, Facebook).
8.Перегляд м\ф
1.Корисні підказки 2. Вперед,
вогнеборці!
https://www.youtube.com/
9. Фотосет для емоційного
позитивного
зарядження
«Сміхохо» (розміщення батьками
у Viber-чаті фотографії смішної
дитини).
10. Малювання в нетрадиційній
техніці «Вогонь добрий, вогонь
злий»
(Viber, Facebook).
Фото, відео звіт.

Освітній проект
6. Опрацювання статті
«Східці, сходи та щаблі –
небезпека є чи ні?»
(Безпека дитини).
https://jmil.com.ua/pp
/2019-2
ж-л«Палітра педагога»,
№2,2019.
7.Перегляд вебінару
«Підтримка дітей з ООП:
практичні поради».
https://vseosvita.ua
/webinar
Скоріков А.Б.

13.04 – 17.04.
1.Валеологія.
«Власне тіло я вивчаю і його
оберігаю».
2.Соціум.
«Вдома за розпорядком я
живу».
3.Малювання.
«Вітамінки» (штампування)
4.Ліплення.
«Вітамінки для Даринки»
5.ОБЖД
««Хворобам
запобігаю
і
здоров*я маю»
6.Сенсорно-пізнавальний
розвиток
«Порядкова та кількісна лічба.
Сусіди чисел»
7.Перегляд м\ф : «Арифметика малятко тітоньки Сови».
https://www.youtube.com/
watch?v=2UG0TRHjm2Y
8.Організація
конкурсу
малюнків дітей та батьків
«Безпечні пригоди улюбленої
цифри.» +фотозвіт у Viber-чат
до 20.04.2020р.
9.Перегляд м\ф
«Корисні підказки. Імунітет».
https://www.youtube.com

Тема тижня «Хворобам запобігаю і здоров*я маю»
1.Інструктаж.
«Капантин – це не
канікули».
(Viber, Facebook).
2.Поради батькам.
Добірка та розміщення
в соціальній мережі
матеріалу для батьків та
дітей:
«Сто
нестандартних завдань
для вашої дитини».
3.Рекомендації батькам
Добірка та розміщення в
соціальній
мережі
матеріалу
на
тему
«Розвиваємо
дрібну
моторику дитини».
https://www.pinterest.com
4.Консультація.
«Допоможіть сусідам,
що не ізолюються».
Viber -чат,Е-пошта.
Телеграм

1. «Сервіс Zoom та 1.Добірка
матеріалу для
дистанційні
заняття: дітей: «Сто нестандартних
ефективно та просто”
завдань для вашої дитини».
https://naurok.com.ua
(сенсорно-пізнавальний
2.Упорядкування ділової розвиток, мовлення, соціум,
документації
групи довкілля).
(журнал, табель, план з 2.Розробка та виготовлення
освітнього
процесу, Д\гри
«Поради
лікаря
самоосвіта...)
Айболіта».
3.Опрацювання майстер- https://vseosvita.ua /library
класу для педагогів ЗДО 3. Добірка матеріалу на тему
«Техніка малювання на «Розвиваємо
дрібну
воді Ебру».
моторику дитини».
https://naurok.com.ua/
https://www.pinterest.com
biblioteka
Новохацька А.С.
4.Перегляд
онлайнвебінару
«Екологічність
у
контексті
дбайливого
ставлення до здоров'я
учасників
освітнього
процесу».
https://vseosvita.ua/
webinar
Щур В.І.
5. Опрацювання статті
(Безпека дитини)
“Обережно:
двері
зачиняються!

або Як поводитись
у метро».
Інтернет ресурси
https://jmil.com.ua/pp/
2019-2
ж-л«Палітра педагога»,
№2,2019.
6.«Пережити карантин: 5
порад
для
вчителів»(Психологія).
https://naurok.com.ua
7. Перегляд вебінару
«Ігри, плакати та лепбуки:
презентуємо
творчі
розробки для корисного
дозвілля дітей під час
карантину».
8.Упорядкування папки
«Безпека» (ігри. Статті,
конспекти.
Робота
з
батьками).

20.04 – 24.04.

Тема тижня «Тварини»

1.Консультація
для 1. Перегляд вебінару:
1.Мовлення.
батьків
«Розвиток
соціальних
«Тварини – наші друзі»
«Гуманне ставлення до навичок у дітей: ігри та
2.Ознайомлення з природою.
тварин».
вправи».
«В гостях у диких тварин.
Viber, Facebook).
https://vseosvita.ua/
3.Малювання (Л.Шульга)
2. Організація спільної webinar
«Подаруємо конику смужки).
праці батьків та дітей Харитонова В.О.
4.Малювання
«Мій
кулінарний 2. Опрацювання статті
«Кицькин
дім» шедевр». Фото страви «Вчитель-Фенікс:
(пластилінографія)
виставити у Viber-чаті.
емоційне вигорання та
5.Худ.літ-ра.
3.Консультація
для відновлення».
Читання
казки
«Зайчикова батьків
https://naurok.com.ua
хатка».
«Разом
не
просто 3.Перегляд
та
6.Аплікація.
граємо, а мову дітей опрацювання
новинок
«Поросятко».
розвиваєо».
методичної літератури та
7.Сенсорно-пізнавальний
фахової преси (Безпека).
розвиток
https://vseosvita/ua
«Порівняння
множин
Онлайн ресурси, журнали
предметів
–
накладання,
(Дошкільний навчальний
прикладання. Лічбав межах 5.»
заклад, Методична
скарбничка вихователя,
8.Перегляд м\ф
Джміль, онлайн ж-л «Уроки обережності тітоньки
Виховуємо та навчаємо
Сови» (Безпека, здоров`я).
дошкільників).
https://www.youtube.
com/watch?v=zFe-AaClCIs
4.Перегляд
онлайн9. Виставка малюнків дітей та
вебінару
батьків на тему «Безпечні
«Розвиток
соціальних
пригоди улюбленої цифри.» у
навичок у дітей: ігри та
Viber-чаті
(розміщення
вправи».

1. Підбір та розробка
д\ігор по темі «Безпека
дитини»
"Вивчіть правила пожежні,
будьте завжди обережні".
.https://vseosvita.ua /library
Папка «БЖД»
2.Розробка конспекту заняття
по безпеці в середній групі.
(Конспект заняття по безпеці
життєдіяльності в середній
групі«Подорож у Країну
Безпеки»).
3.Оновлення картотеки
«Мовлення»

фотографій
поробок
батьками).
Оголошення подяки учасникам
конкурсу.
10.Організація
конкурсу
малюнків дітей та батьків на
тему
«Безпечні
казки.
Допомагають воскові олівці»
+фотозвіт
у
Viber-чат
до
24.04.2020р.

https://vseosvita.ua/
webinar/
rozvitok-socialnih-navicoku-ditej-igri-ta-vpravi147.html
5.Перегляд
та
опрацювання
новинок
методичної літератури та
фахової преси.
https://vseosvita/ua
6.
Перегляд
онлайнвебінару
Розвитoк різних видів
пам’яті в початкових
класах НУШ.
https://vseosvita.ua/
webinar
Здравчева Т.М.

27.04 – 30.05

Тиждень БЖД

Тема тижня «: «Вогонь – друг, вогонь – ворог!»

1.Худ.літ-ра.
1.Інструктаж.
1.Знайомство з освітніми Розробки
Вивчення вірша
Розміщення актуальної платформами, сайтами, 1.Д\гра "Один вдома."
В.
Загороднюка
«Його інформації для батьків у які висвітлюють завдання 2. Д\гра "Так - не так".
величність – сірничок» (Viber, Viber-чаті
щодо дошкільної освіти.
3.М\гра
(розвиток
Facebook).
профілактики
корона Інтернет
ресурси мовлення).
Фото, відео звіт.
вірусу
(з
сайту (всеосвіта, на урок ...)
Моделювання
ситуацій
2.Малювання.
WHOВсесвітня
2.
Перегляд
онлайн- «Мама й тато намагаються з
«Намалюй пожежну машину»
організація здоров’я).
вебінару «Розвиток уяви тобою перейти вулицю у
(Viber, Facebook, е-пошта).
2. Круглий стіл (on-line) як складової творчого недозволеному місці. Твої
3. ОБЖД
Обмін
думками
між мислення
молодших дії?»
«Червоне
світло
Перегляд мультфільму
батьками
«Опіки
як школярів».
застало посеред дороги».
«Уроки обережності – Вогонь!» наслідок пожежі»)
(https://vseosvita.ua/
4. Д\гра «Часом гра не
(Viber, Facebook).
Фотозвіт(Viber, Facebook webinar
приводить до добра»
4.Бесіда (безпека) «Рідні,
е-пошта).
Здравченко Т.М.
знайомі, чужі».
3.Інструктаж
3.
Перегляд
онлайн(Viber, Facebook, е-пошта).
Розміщення актуальної вебінару
5.Соціум.
інформації для батьків у «Розвиток уяви в різні
Перегляд мультфільму
Viber-чаті
щодо вікові
періоди.
«Уроки
обережності
– профілактики
Практикум».
Незнайомці!» (Viber, Facebook, е- коронавірусу.
https://vseosvita.ua
пошта).
Наголосити
на /webinar Черниш О.С.
6.Ознайомлення з навколишнім. необхідності
частого 4.Розробка консультації
Перегляд мультфільму
миття рук (не менше «Розвиток інтелектуальних
«Уроки обережності – Дорога!» 30секунд). Слікувати за здібностей дітей під час
(Viber, Facebook, е-пошта).
інформаційною
проведення
логіко7.Мовлення «Юний пішохід»
чистотою Viber-чату.
математичних
ігор
та
Артикуляція.
4.Поради батькам.
завдань».
Вивчення скоромовки
Моделювання ситуацій 5.
Перегляд
онлайн«Прудко крокували ми по «Мама
й
тато вебінару:
тротуарі».
намагаються з тобою «Розвиток
творчих

8.Малювання.
«Транспорт майбутнього»
Фотозвіт (Viber)
9.Бесіда.
Читання твору
Л. Яковенко «Рукодільниця»
10.Мовлення
«Не бери, Романе, ніж, руку
ножиком не вріж! Кинь-но
голку, лялько Олю: гостра
голка пальця вколе».

перейти
вулицю
у
недозволеному
місці.
Твої дії?» «Червоне
світло застало посеред
дороги»

здібностей дошкільників
засобами ТРВЗ (робочі
кейси)»
https://vseosvita.ua/
webinar
Комаринська Ю.В.
6.Перегляд
та
опрацювання
новинок
методичної літератури та
фахової преси (Безпека).
https://vseosvita/ua, ж.
7. Онлайн-вебінар:
«Методичні розробки для
навчання та розвитку
дітей дошкільного віку»
https://vseosvita.ua/
webinarЛитвиненко Л.А.

04.05. – 08.05.
1.Сенсорно-пізнавальний
розвиток
«Допоможи Їжачку (Кількісна
та порядкова лічба. Додавання.
Математичні знаки)».
2.Мовленнєвий розвиток
«І в садочку і в родині жити
весело дитині»
3.Ознайомлення з навколишнім
«Моя дружня сім*я».
(Viber, Facebook, е-пошта).
4.Малювання
«Мама, тато, я – дружня
сім*я».
5.Худ.літ-ра.
Читання оповідання
В.Сухомлинського «Чому мама
так хвалить».
6.Аплікація.
«Моє родинне дерево»
7.
Перегляд
відеоролику
«Вчимося читати з буквою О».
Вчити поєднувати приголосні
звуки з голосним «О» в склади.
https://www.youtube.com/ watch

Тема тижня «Родина»
1.Консультація
для 1.Онлайн-вебінар
батьків
«Підвищення
рівня 1.Розробка Д\гри «Один –
«Особистий приклад і цифрової
грамотності багато, багато - один».
авторитет
батьків
у педагогічних працівників. 2.Розробка
Д\гри
з
сім*ї».
Можливості
платформи сенсорно-пізнавального
2.Консультація
для "Всеосвіта"
для розвитку «Вправо – вліво,
батьків з питань безпеки дистанційного навчання» вгору – вниз »
«Якщо ваша дитина знає 2.Перегляд
онлайн- 3.Розробка Д\гри з мовлення
відповіді
на
ці
16 вебінару:
«Що робить?».
запитань – можете бути «Що потрібно знати про 4.
Дидактична
гра
з
спокійні: з нею нічого не аудит трудових книжок мовлення
«Четвертий
станеться».
працівникам освіти. Зразки зайвий».
(Viber,
Facebook,
е- записів»
5. Д\гра – мовлення «Що
пошта).
https://vseosvita.ua/
робить?»
webinar
3.Консультація
для Маніленко І.В.
батьків з питань безпеки 3.
Перегляд
онлайн«Якщо ваша дитина знає вебінару:
відповіді
на
ці
16 «Організація
запитань – можете бути дистанційного навчання у
спокійні: з нею нічого не початковій школі. Види
станеться».
робіт та онлайн-сервіси»
https://vseosvita.ua/
4. Опитування батьків webinar Грищук О.Ю.
про здоровя дітей.
4.Знайомство з освітніми
5.Поради батькам.
платформами, сайтами, які
Добірка та розміщення в висвітлюють
завдання
соціальній
мережі дошкільної освіти.
матеріалу
на
тему Інтернет ресурси
«Розвиваємо
дрібну (всеосвіта., на урок)

моторику дитини».
(Viber,
Facebook,
пошта).

5. Методичні розробки
е- для навчання та розвитку
дітей дошкільного віку.
https://vseosvita/ua
6. Опрацювати :
«Про
організацію
та
проведення у 2020 році
моніторингового
дослідження
якості
дошкільної
освіти
з
використанням
міжнародної
методики
ECERS (Early Childhood
Education Rating Scales)»
Наказ МОН № 1561 від
12.12.2019 року
http://ru.osvita.ua
7.Перегляд
онлайнвебінару:
«Розвиток
імпресивного
мовлення у дітей
з
інтелектуальними
порушеннями».
https://vseosvita.ua/webinar
Чайка М.С.
8.Опрацювання
статті
К.Крутій
«Педагогіка
калабані».
«Дошкільне виховання»,
2019,№6

