Звіт роботи вихователя старшої групи загального розвитку №10 Мехліної О.М. на період карантину 2020р.

Тиждень

Робота з дітьми

Робота з батьками

Підвищення кваліфікації

Перегляд вебінарів, слухання
майстер класів, читання
статей:
16.03-20.03.
Ознайомлення з листом
Заняття та ігри для дітей на
«10 заповідей батьківства»
міністерства освіти і науки
розвиток зв’язного мовлення
«59
ігор
з
дітьми
від
Світлани
№1/9-154 від 11 березня 2020
«Чистомовки»,
року.
Ройз» (карантинне)
«Скоромовки»
Слухання онлайн майстер класу
«Під
час
карантину
не
Дмитра Карпачова «П’ять
Бесіда про пору року «Весна»
головних правил виховання
залишайте дітей самих і
дітей»
Пригадування весняних
спілкуйтесь з ними»
явищ, які зміни відбуваються,
Ознайомлення з наказом МОН
«Особиста гігієна для дітей
який одяг носимо навесні.
України від 16.03.2020 №460
дошкільного віку»
«Про організаційні заходи для
Вірші про весну.
«5 речей про корона вірус, які запобігання поширенню
Розвиток зв’язного мовлення потрібно знати батькам»
короновірусу COVID19»
«Абетка скоромовок»
«Як правильно спілкуватись Перегляд запису вебінару
«Інтерактив і креативність в
Каліграфія та розвиток
з дитиною»
освіті: як через гру зацікавити
дрібної моторики. ( завдання
«Як розважити дітей під час
дітей знаннями»
та вправи)
вимушеного карантину»
Перегляд запису вебінару «Ігри
Знайомство зі словами
«Батькам
на
час
COVID-19»
на розвиток пізнавальної сфери
близнюками (багатозначні
дітей дошкільного та молодшого
слова та слова омоніми)
«Двадцять веселих
шкільного віку»
навчальних ігор для дітей»
Перегляд запису вебінару

І тиждень

Групова робота, завдання,
заняття, ігри через Viber:

Поради, консультації,
інформація:

Поповнення матеріально
дидактичної бази групи

Пошук, розробка, друк
та створення ігор:
Пошук цікавих, яскравих
та сучасних ігор для
дошкільників.
Д/Г з народознавства:
«Що було і що стало»
Тіньове лото: «Моя
Україна»
Д/Г « Мами та їх
Дитинчата»
Д/Г «Що їдять тварини»
Комплект мнемотаблиць
«Розкажи про…»
«Мнеоабетка для
дошкільнят»

Створення для батьків
окремої групи у вайбері «Що
робити під час карантину»

«Вчимося дружити. Шлях до
ефективної комунікації»
Майстер – клас для вихователів
«Логічні блоки Дьєнеша та їх
практичне використання в роботі
з дітьми дошкільникільного
віку»

Тиждень

ІІ тиждень
23.03-27.03.

Робота з дітьми

Робота з батьками

Групова робота, завдання,
заняття, ігри через Viber:

Поради, консультації,
інформація:

За мнемоабеткою для дошкільнят
Та за мнемотаблицею «Розкажи
про себе»

«В які ігри грають діти»

«Гра знайди тінь»
«Гра схожі за значенням»
«Кінезіологічні фізхвилинки»

«Йога для дітей: вправи в
картинках»
«Памятка батькам дітей,
які часто хворіють»
«Масаж олівцями та
м’ячиками Суд-жок»

Підвищення
кваліфікації
Перегляд вебінарів,
слухання майстер
класів, читання статей:
Майстер-клас з
інтерактивними формами
роботи для вихователів
"Вчимося творчо
взаємодіяти"
Слухання онлайн майстер
класу Дмитра Карпачова
«Виховання дитина від 3х
до 18ти років»

Поповнення матеріально
дидактичної бази групи
Пошук, розробка, друк
та створення ігор:
Вірші у мнемо таблицях
для дітей.
Віршована гімнастика для
пальчиків.
Пальчикові ігри та вправи:
Масаж олівцями
Ілюстрований матеріал
«Весняні первоцвіти»
Картотека віршованих
привітань

З 25.03.2020 – 03.04.2020 – планова відпустка (ІІ – ІІІ тиждень)

Підвищення кваліфікації
Тиждень

ІV тиждень
06.04-10.04.

Робота з дітьми

Робота з батьками

Групова робота, завдання,
заняття, ігри через Viber:

Поради, консультації,
інформація:

За ілюстрованим матеріалом
«Весняні первоцвіти»

«Кращі ігри для приміщень»

Вчимось складати речення за
схемою.
Пальчикові ігри.
Гра «Спіймай звук»
Опис за мнемо таблицею:
«Розкажи про дерево»
«Розкажи про квітку»
Гра «Частини доби»
Цікаві опити «Клей,сіль,
фарба»
Гра «Який перший звук»
Пальчикові ігри.

«Чому ігри з дітьми є
важливими?»
«Як вибрати книгу для
читання»

Перегляд вебінарів,
слухання майстер класів,
читання статей:

«Як навчити дитину
справедливості»
Створення для батьків групи
у Фейсбуці «Цікаве для
дітей та батьків».
Рекомендації «Експерименти
вдома»

Пошук, розробка, друк
та створення ігор:
Д/Г «Знайди відмінність»

Ознайомлення з листом
міністерства освіти і науки
№ 1/9-219 від
23.04.2020року, № 1/9-173
від 23.04.2020року

Перегляд запису вебінару:
«Організація навчання та
дозвілля під час
карантину: корисні
« Ігри з прищіпками, манкою, матеріали на допомогу
педагогу»
та ножицями но розвиток
дрібної мотрики, логіки»
Слухання майстер класу
Дмитра Карпачова
«Як привильно сортувати
«NEXT LEVEL»
смітя!»,
«Пластилінографія – як засіб
розвитку дрібної моторики
дітей»

Поповнення матеріально
дидактичної бази групи

Д/Г з розвитку мовлення «
Склади речення за
схемою»
Д/Г «Істота- Неістота»
(Хто, що?)
Д/Г «Предмети гігієни в
загадках»
Оповідання
В.Сухолинського.
«Руханки для дітей»
Д/Г «Як правильно
сортувати сміття»

Перегляд запису вебінару:
«Форми та методи подання Кількість складів у слові
(картки для гри з
матеріалу в умовах
прищіпками)
дистанційного навчання»
Пальчикові ігри.

З 13.04.-30.04.2020 – дистанційне навчання(сесія) ХДУ факультет «Медицина» спеціальність 016. «Спец. Освіта»
За цей період періодично додавала інформацію для батьків та дітей у групах: в вайбері та у фейсбуці.
Також долучила дітей та батьків до «Великодня» та « Дня Землі».
Надала батькам консультаціі «Що розповісти дитині про Великдень», « 22квітня Всесвітній день Землі»
Діти надсилали мені вичені вірші (відео), фотокартки з поробками та малюнками.
Записала відео-заняття для дітей.

Тиждень

IIIV тиждень
04.05-08.05.

Робота з дітьми

Поради, консультації,
інформація:

Пригадати весняні свята, які
відбуваються у травні (1 травня,
9 травня та день матері)

«Історія традиції Свята 1
травня»

Гра «Продовж реченя»
Вивчення віршів на вибір до дня
матері.
Легенди про матір.
Казки про маму.
Гра «Склади слово»,
Розглянути з дітьми матеріал
«етапи росту рослин» (у
зображенні)
Бесіда та гра з дітьми на тему
«Комахи»
Вивчення вірша за
мнемотаблицею «Про сонечко»
Знайди відмінності.
Порахуй та обери відповідну
цифру.

Поповнення матеріально
дидактичної бази групи

Перегляд вебінарів,
слухання майстер класів,
читання статей:

Пошук, розробка, друк та
створення ігор:

Робота з батьками

Групова робота, завдання, заняття,
ігри через Viber:

Малювання та поробки до дня 9
травня

Підвищення кваліфікації

«Дітям про 9 травня»
«Про день матері»
«Про користь чарівної
казки»
«Вплив комп’ютера на
здоров’я дитини»
«15 чудових ігор з
крупами для розвитку
дрібної моторики»
Порадник для батьків щодо
трудового виховання дітей.
«Речі які не можна
забороняти дитині»,
«Економічне виховання в
родині»
«Вплив пісочної терапії на
гармонійний розвиток
дитини»

Перегляд запису вебінару:
«Створення та ведення
блогу на платформі
«Всеосвіта»»
Перегляд запису вебінару:
«Ігрові методики для
розвитку мовлення»
Перегляд запису вебінару :
"Емоційний інтелект та
його особливості"
Перегляд запису вебінару:
"Емоційний інтелект.
Практикум"

«Веселі загадки для
уважних малюків» (2
частини)
Малювання по клітинкам
(шаблони)
Дидактичні ігри з
правового вховання.
Картотека
«Фізкультхвилинок»
Гра з прищіпками «Емоції»
«Дихальні вправи для
дітей»
Д/Г «Як це пов’язано»
Пісочна терапія «Картотека
ігор»
Д/Г «Один-багато», «Мій,
моя, моє, мої»
Цікава математика
(приклади)
Зображення «Квіти

України»
«Загадки з ЛЕГО про
домашніх тварин»
«Знайди четвертий зайвий
та поясни чому»
«Ігри для запобігання
плоскостопості у дітей
дошкільного віку»

