Звіт
вихователягрупи раннього віку ясла - садка №39
Ястребової Зоріни Анзорівни
на період карантину
1 тиждень 3 13.03.20 по 20.03.20 н.р
Робота з батьками

Робота з дітьми

Дидактичний матеріал

Самоосвіта
Лист Міністерства освіти і науки №1/9-154
від 11 березня 2020 року.
http://ru.osvita.ua/leaislation/See osv/71997/

Корисні підказки: як правильно
планувати час під час карантину.
Інтернет ресурси
Інформування батьків про «5 речей
про кароновірус, які потрібно
знати батькам - МОН та МОЗ
дають
роз'яснення»
https://mon.gov.ua

Перегляд Вебінару
Синдром гіперактивності і дефіциту уваги в
учнівШр8://у8Є08УІЇа.иа^еЬіпаг/8Іпгіічїт^
еірегакііуповіі-і-гіеясіїи-^аеі-у-испіу- 151.html

Консультація для батьків «Що
таке короно вірус та як його
уникнути»Спілкування в вайбері

Вебінар на тему «Організація навчання та
дозвілля під час карантину: корисні матеріали на
допомогу педагогу» https://vseosvita.ua

Малювання
«Прилетіла пташечка» нетрадиційна форма
малювання
(долоньками)

Дидактичні ігри по Легоконструюванню

Звіт
вихователягрупи раннього віку ясла - садка №39
Ястребової Зоріни Анзорівни
на період карантину
1 тиждень 3 23.03.20 по 31.03.20 н.р
Робота з батьками

Робота з дітьми

Дидактичний матеріал

Самоосвіта

Оформлення групової
кімнати «Весна у гості
завітала». Виготовлення
матеріалу

Вебінар на тему : «Дидактичні ігри на розвиток
мовлення в корекційно-ігровій діяльності
дошкільнят» https://vseosvita.ua

Лист МОН «Щодо організації освітнього процесу
в закладах загальної середньої освіти під час
карантину»Лист МОН № 1/9-173 від 23.03.20 року

Консультація для батьків «Дії
дорослих для подолання дитячих
страхів»

Консультація « Навчайте дітей
логіко - математичного
мислення».

Розвиток
мовлення. Вивчення
заклички
«Вийди,вийди
сонечко»
Дидактичні ігри по
Легоконструюванню

Наказ від 12.03.20 №58-Т «Про запобігання
поширенню крона вірусу 2019-пСоУ в закладах
дошкільної освіти» https://gorono.fll.kherson.ua

Практично-дидактична
вправа «Миємо руки»

Розвиток
соціальних
навичок у дітей: ігри та
вправи

Звіт
вихователягрупи раннього віку ясла - садка №39
Ястребової Зоріни Анзорівни
на період карантину

Робота з батьками

1 тиждень з 23.03.20 по 31.03.20 н.р
Робота з дітьми
Дидактичний матеріал

Самоосвіта

Підбір
та
розробка Лист МОН №1\9-419 від 02.07.19 року
дидактичних
ігор
з
https://mon.gov.ua
мовленнєвого розвитку
Опрацювання фахової літератури.
Методичні посібники «Шість цеглинок
в освітньому просторі» та «Гра поновому, навчання по- іншому»
https://mon.gov.ua

Консу л ьгац і я«В заєморозумі ння
та взаємоповага. Як уникнути
конфліктів з власними дітьми?»
Конферєнця Zoom

Руханка «Бадьорий ранок»
https://www.youtube.com

Консультація «Попередження
дитячого травматизму» інформація
у батьківській групі Viber

Вебінар на тему : «Розвиток мислення
та мовлення як складова розвивальних
занять для дошкільнят»
https://vseosvita.ua/
Виготовлення сенсорного
килимка

Виготовлення
наголівників для рухливих
ігор: «Курочка
чубарочка», «Вийшли
чашки у танок».

Звіт
вихователягрупи раннього віку ясла - садка №39
Ястребової Зоріни Анзорівни
на період карантину
1 тиждень 3 01.01.20 по 10.04.20 н.р
Робота з батьками
Онлайн-тест для батьків «Дія.
Цифрова освіта»
https://osvita.diia.gov.ua/testing

Робота з дітьми

Дидактичний матеріал

«Обов'язкові
завдання
дітей»
osvita.ua/school/63379/

Тренуємо

логіку:

Самоосвіта

для Дидактична гра: "Чую - Розвиток
мовлення
«Технологія
бачу розвитку
мовлення»
Гавриш
відчуваю".
Закріплення Опрацювання методичного матеріалу
вивченого слова.

«Житла

тварин»

Розробка заняття з
сенсорного виховання
«Намалюємо весну»

Викладення власних розробок на сайгі
«Всеосвіта»Свідотство №КІ839761

https://childdevelop.com.ua
Анкета «Безпека наших дітей- у
Знайди
пару
(розвиваємо
наших руках» Анкетування батьків
логіку) №1
у в групі «Оленка» УІЬЄГ
https://childdevelop.com.ua
Консультація «Методичка
скарбничка»: добірка ігор на
розвиток ключових
компетентностей

«Школа молодого вихователя»
Вебинар https://issuu.com

ВСЕУКРАЇНСЬКА ІНТЕРНЕТ - КОНФЕРЕНЦІЯ
«НА УРОК»МИСЛЕННЯ ЛОГІЧНЕ ,
КРЕАТИВНЕ , КРИТИЧНЕ

https://naurok.com.ua
ВСЕУКРАЇНСЬКА ІНТЕРНЕТ - К0НФЕРЕНЦ1Я
«НА УРОК»1НТЕРНЕТ- РЕСУРСИ У
НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ

https://naurok.com.ua

ЗВІТ
вихователягрупи раннього віку ясла - садка №39
Ястребової Зоріни Анзорівни
на період карантину

Робота з батьками

1 тиждень з 21.04.20 по24.04.20 н.р
Робота з дітьми
Дидактичний матеріал
Аплікація «гілочка верби»

Консультація для батьків та
педагогів на гему: "Насильство в
сім'ї" батьківська група у вайбері

Консультація для батьків "Користь
пальчикової гімнастики для дітей"
https://vseosvita.ua

Консультація для батьків "Удома з
дітьми під час карантину? Візьміть
до уваги декілька ідей"

Дидактичний матеріал на
тему
"Артикуляційна
гімнастика» роздрукІвка
та ламінування

Самоосвіта
Вебинар «Роль казки у розвитку та
вихованні дитини дошкільного віку.
ТРВЗ-інструменти» https://vseosvita.ua

Використання інтерактивних форм і
методів роботи у навчанні педагогів
(методичні розробки)
https://vseosvita.ua

Вебінар «Як обрати стиль спілкування
з дитиною в умовах сьогодення.
Прийоми ефективної взаємодії»
https://vseosvita.ua/webinar

Заняття з малювання
"Писанки на Великдень"

Дидактичний матеріал
"Овочі та
фрукти"роздруківка та
ламінування

Вебинар «Створення інтерактивних
робочих аркушів на платформі
\Vizer.me та
С1аз8кіск»ир$:/Л'8Є08УІіа.иа

]

Звіт
вихователягрупи раннього віку ясла - садка №39
Ястребової Зоріни Анзорівни
на період карантину
1 тиждень з 27.04.20 no30.04.20 н.р
Робота з батьками

Робота з дітьми
«Фізкультура із
стільцем»Презентація у
вайбер чаті

Консультація «Як зберегти психічне Дидактична гра «Знайди
здоров'я
в
умовах
соціальної
пару»
ізоляції» Zoom конференція

Дидактичний матеріал

Самоосвіта

Розробка
заняття«Фізкультура із
стільцем»

Вебінар «Форми та методи подання
матеріалу в умовах дистанційного
naB4aHHH » https://vseosvita .ua

Підготовка матеріалі до
методичного посібника
«Інноваційні технології у
дошкільній освіті»

Zoom конференція«Інноваційні
технології у дошкільній освіті»
«Херсонська академія неперервної
освіти» Херсонської обласної ради

Розробка інтегрованого Вивчення Лист МОН№ 1/9-224 від 27 квітня
2020 року «Щодо окремих питань діяльності
заняття за методикою
закладів освіти під час карантину»
Г.Домана «Веселі олівці»

Поради батькам « Як ефекти ви о
ор гай і зу вати навчальний процес
вдома»

Ліплення «Жук Сонечко»

Формування папки
«Національно патріотичне
виховання»

ЗВІТ

вихователя групи раннього віку ясла - садка №39
Ястребової Зоріни Анзорівни
на період карантину

Робота з батьками
Робота з
батька м и" Ф і з культура вдома
"Правильність виконання вправ
,та тривалість заняття»

1 тиждень з 04.005.20 по08.05.20 н.р
Робота з дітьми
Дидактичний матеріал
Екологічна бесіда «Сортування
сміття»видеоролик

Руханка «Зайка сіренький
сидить»Онлайн у вайбер чаті

Розробка серії занять
для дітей раннього віку
за методикою раннього
розвитку М.Монтессорі

Гра для вивчення
теми про
сортування сміття
"Вчимось утилізувати
правильно"

Відео та мотування
Дидактична гра "Сортування
Робота з батьками " Небезпечні
відео
ролика «Сірники
предмети вдома та як убезпечити Г1редметів"моторика, пам'ять, мовлен ня
та пригода лисички у
себе від лиха»
лісі»

Дистанційна робота з батьками
"Успіхи дітей в гігієнічних
навичках "фотозвіт.

Ляльковий міні театр Сірники та пригода
лисички у лісі»

ГІапка-пересувка.
"День матері".

Самоосвіта
Творча групгіа.Академія
неперервної освіти. «Вивчення
методики інноваційних
технологій» Zoonl конференція

Екологічність у контексті
дбайливого ставлення до
здоров'я учасників освітнього
процессу» https://vseosvita.ua

Вебінар«Гейміфікація в освіті.
Ігрові рішення як засіб розвитку
учасників освітнього
процесу»сертифікат №ЯМ
725961

