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№ 

з/п 
Дата Зміст роботи Види роботи Примітки 

1 
23.03. 

2020 

1.Розробка індивідуального 

плану роботи з 23.03. по 03.04. 

 

2.  Розробка, пошук та відбір 

навчального матеріалу   

 

3.Робота з сайтом ДНЗ 

 

 

організаційно-

педагогічна 

діяльність 

 

самоосвіта 

 

 

 

1.Створення плану-сітки 

 

2.Телефон, Viber 

(інструктаж та пам’ятки) 

 

3. Створення та заповнення 

веб-сторінки «Карантин та 

корисне дозвілля» 

http://dnz240.dnepredu.com/u

k/site/karantin-ta-korisne-

dozvi.html  

2 
24.03. 

2020 

1.Розробка, пошук та відбір 

навчального матеріалу .  

 

2. Робота з  документацією 

 

3. Дистанційне завдання дітям 

старшого віку: пазл "Синичка і 

горобина" 

 

самоосвіта 

 

організаційно-

педагогічна 

діяльність 

 

1.https://www.igraemsa.ru/igr

y-dlja-detej/pazly/pazl-

sinichka-i-rjabina 

 

Спробуйте разом з дітьми 

зібрати пазл, поставивши 

все 15 шматочків в потрібні 

місця! 

 

3 
25.03. 

2020 

1.Аналіз та опрацювання фахової 

літератури  

 

2. Добірка матеріалу до занять 

 

3. Дистанційне завдання дітям 

старшого віку:  

розфарбування "Коти-

домосіди" 

 

самоосвіта 

 

організаційно-

педагогічна 

діяльність 

 

1.Барбара Оклі «Уроки без 

мороки» 

2.https://www.igraemsa.ru/igr

y-dlja-

detej/risovalki/zhivotnye/raskr

aska-koty-domosedy 

 

 

4 
26.03. 

2020 

1.Вебінар «Такі різні 

комп’ютери». 

 

2. Дистанційне завдання дітям 

старшого віку: логіка і мислення 

"Помилки художника" 
 

 

 

 

 

 

організаційно-

педагогічна 

діяльність 

 

самоосвіта 

 

1.Телефон, Viber, Skype. 

2.https://www.igraemsa.ru/igr

y-dlja-detej/igry-na-logiku-i-

myshlenie/igra-oshibki-

hudozhnika-3  
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5 
27.03. 

2020 

1.Опрацювання фахової 

літератури 

 

2. Звіт перед керівником щодо 

проведеної роботи 

 

3. Робота з сайтом ДНЗ  

 

самоосвіта 

 

методична 

робота 

 

організаційно-

педагогічна 

діяльність 

1.Фаронов В.В. Delphi. 

Программирование на языке 

высокого уровня.– СПб.: 

Питер, 2004.– 640 с. 

2.http://dnz240.dnepredu.com/

uk/site/karantin-ta-korisne-

dozvi.html 

6 
30.03. 

2020 

1.Дистанційне завдання дітям 

старшого віку: розфарбування 

"Маленькі пірати" 
 

2. Робота з сайтом ДНЗ 

самоосвіта 

 

організаційно-

педагогічна 

діяльність 

 

1.https://www.igraemsa.ru/igr

y-dlja-detej/risovalki/dlja-

malchikov/raskraska-

malenkie-piraty 

2.http://dnz240.dnepredu.com/

uk/site/karantin-ta-korisne-

dozvi.html 

 

7 
31.03 

2020 

1.Вебінар «Будова комп’ютера» 

 

2. Робота з сайтом ДНЗ  

методична 

робота 

 

самоосвіта 

 

організаційно-

педагогічна 

діяльність 

 

1.Телефон, Viber, Skype. 

2.http://dnz240.dnepredu.com/

uk/site/karantin-ta-korisne-

dozvi.html 

 

8 
01.04. 

2020 

1.Дистанційне завдання дітям 

старшого віку: пазл "Стійкий 

олов'яний солдатик" 

 

 

2. Робота з сайтом ДНЗ 

самоосвіта 

 

організаційно-

педагогічна 

діяльність 

 

1.https://www.igraemsa.ru/igr

y-dlja-detej/pazly/pazl-

olovyannyj-solda  

2.http://dnz240.dnepredu.com/

uk/site/karantin-ta-korisne-

dozvi.html 

 

9 
02.04. 

2020 

 

1.Аналіз та опрацювання фахової 

літератури 

 

2. Робота з сайтом ДНЗ 

організаційно-

педагогічна 

діяльність 

 

самоосвіта 

1.Рон Лібер «Як говорити з 

дітьми про гороші» 

2.http://dnz240.dnepredu.com/

uk/site/karantin-ta-korisne-

dozvi.html 

10 

 

03.04. 

2020 

1.Розробка, пошук та відбір 

навчального матеріалу   

 

2. Вебінар «Робочий стіл 

комп’ютера» 

 

3. Звіт перед керівником щодо 

проведеної роботи 

 

організаційно-

педагогічна 

діяльність 

 

самоосвіта 

 

методична 

робота 

 

1.Дидактичний матеріал 

 

2.Телефон, Viber, Skype. 
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