Звіт роботи під час карантину
Вихователя групи раннього віку
Херсонського ясел – садка № 39 комбінованого типу

Панамаренко Наталі Миколаївни
Індивідуальний
план

Робота з дітьми

Робота з батьками

Підвищення кваліфікації

з 16.03 по 20.03
+
1.Малювання
«Пташка»;
2. Ознайомлення з
природним довкіллям
«Птахи»;
3.. Гра «Вгадай за
кольором».

Тема тижня «Весна»
Консультації - інструктаж - 1
«Що потрібно знати про
коронавірусну інфекцію»;

з 23.03 по 27.03
+
1. Малювання
«Дощик»;
2.Ліплення «Камінці
для акваріума»;
3.Гра - 3;
Мультфільм «Дощик».

Тема тижня «Хлюп, хлюп , водиченька»
Консультації – 1
Перегляд вебінару
«Безпека під час карантину.». «Секрети артикуляційної
Поради – 1
гімнастики».
«Дбайте про безпеку своїх
Самоосвіта: «Організація
дітей».
роботи з батьками
Індивідуальна консультація
дошкільників».
для батьків Денісенко Вови
Самоосвіта «Вправи для
«Як зберегти здоров’я».
розвитку правильного
мовленнєвого дихання».

Опрацювання наказів
МОН , методичних
рекомендацій.

Поповнення
матеріально –
дидактичної бази
групи
Виготовлення
дидактичних ігор
«Вгадай за
кольором», «Вірю –
не вірю»,
«Різнокольорова
квіточка».

Виготовлення
матеріалу до казки
«Ріпка»;
Виготовлення
дидактичної гри
«Один – багато».

з 30.03 по 03.04
+
1. Малювання
«Нагодуємо пташок»;
2. Ліплення
«М’ячики»;
3.Мовна гра «Раді ми
пташок вітати»

Тема тижня «До нас повертаються пташки»
Консультації – 2
Самоосвіта: «Заходи щодо
«Як зберегти здоров’я», «Як
дистанційної роботи
вберегти себе від
педагогічних працівників в
коронавірусу»
ЗДО на період карантину».
Поради -1
«10 порад що робити , якщо
дитина вередує».
Бесіда «Що робити на
карантині».

з 06.04 по 10.04
+
1.Малювання
«Намисто для сороки білобоки»;
2.Музична казка
«Ріпка»;
3. Ранкова зарядка
«Вгору – вниз»;
4. Пальчикова гра
«Горобчики»;
5.Мультфільм «Вербна
неділя».

Тема тижня «Сорока - білобока»
Консультації – 2
Перегляд вебінару по
«Як організувати дитяче
національній онлайн
дозвілля під час карантину»;
платформі з цифрової
«Вербна неділя: значення
грамотності(сертифікат).
свята, традиції та прикмети».
Взяла участь у
Поради –1
навчальному вебінарі «Як
«Правила під час карантину». покращити ефективність
навчання дітей
розвиваючи їхню уяву
(сертифікат).
Перегляд вебінару
«Методичні розробки для
навчання розвитку дітей
дошкільного віку».
Тема тижня «Півник з родиною»
Консультації – 2
Вебінар «Онлайн сервіс
«Великодній кошик»; «Якщо
для вчителів».
дитина не ділиться».
Вебінар «Як скласти
Поради -1
індивідуальний план

з 13.04 по 17.04
+
1. Малювання
«Крашанки»;
2. Ліплення «Яєчка
від курочки»;

Виготовлення
дидактичної гри
«Сонечко і
хмаринка»
Пальчиковий театр
«Колобок».

Виготовлення
дидактичної гри
«Хто, що їсть».
Оновлення картотеки
ігор.

Добірка зразків
дидактичного
матеріалу «Квіти
України».

3.Художня література
«Писанка».
4..Мультфільм
«Мишки на
Великдень».

« Яку книгу вибрати для
читання»
Інструктаж -1
«Що потрібно знати про
коронавірусну інфекцію».

вихователя під час
дистанційної роботи».

з 21.04 по 24.04
+
1. Ознайомлення з
природним довкіллям
« Півник та курочка»;
2. Великодні казочки
«Писанка – чарівне
яйце», «Загублена
Писанка».

Тема тижня «У бабусі на подвір’ї »
Консультації – 2
Самоосвіта
«Речі, які неможна забороняти
дитині »; «22 квітня –
Всесвітній День Землі»».
Поради -1
«Уроки ввічливості».
Анкетування для батьків.

з 27.04 по 30.04
+
1. Малювання
«Метелики»;
2. Ліплення
«Гусениця»;
3.Аплікація
«Метелики на
квіточках»;
4.Мультфільм
«Вчимо кольори».

Тема тижня «Комахи»
Консультації – 2
«Неслухняність дітей –
наслідок неправильного
виховання»;
«Фізкультура вдома».

Вебінар «Ігри на розвиток
пізнавальної сфери дітей
дошкільного віку».
Вебінар «Розвиток уяви в
різні вікові періоди.
Практикум.»
Вебінар «Ігрові
педагогічні прийоми, як
пробудити в учнів інтерес
до навчання».

Виготовлення
дидактичної гри
«Весела геометрія».

Виготовлення
дидактичної гри
«Земля радіє, земля
сумує».
Картотека
віршованих
привітань.

Розробки рухливих
ігор.

з 04.05 по 08.05
+
1.Малювання
«Сонечко»
(Відеозаняття);
2.Гімнастика
пробудження
«Посмішка»;
3.Дидактична гра
«Метелики літають».
(дрібна моторика).

Тема тижня «Зацвіли кульбабки»
Консультації – 4
Перегляд вебінару
«Фізкультурні розваги
«Підвищення рівня
«Дзвіночок і компанія»;
цифрової грамотності
«Екологічне виховання в
педагогічних працівників.
родині»; «Що забороняється
Можливості платформи
приносити в дитячий
Всеосвіти».
садочок»; «Роль сенсорного
виховання у розвитку
особистості».
Інформація – 1
«Пластилінографія, як засіб
розвитку дрібної моторики
дітей».

Виготовити
дидактичну гру для
дітей «Назви одним
словом» , «Знайди
тінь», «Хто , що
любить їсти».

