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№ 

з/п 
Дата Зміст роботи Види роботи Примітки 

1 
23.03. 

2020 

1.Розробка індивідуального 

плану роботи 

 

2.  Розробка, пошук та відбір 

навчального матеріалу   

 

3. Інструктаж батьків: «Що 

потрібно знати батькам про 

коронавірусну інфекцію»  

 

 

організаційно-

педагогічна 

діяльність 

 

самоосвіта 

 

методична 

робота 

 

 

1.Створення плану-сітки 

 

2.Телефон, Viber 

(інструктаж та пам’ятки) 

 

3.https://mon.gov.ua/ua/news/5-
rechej-pro-koronavirus-yaki-potribno-
znati-batkam-mon-ta-moz-dayut-
rozyasnennya 

2 
24.03. 

2020 

1.Розробка, пошук та відбір 

навчального матеріалу   

 

2.Увага конкурс! «Мої домашні 

улюбленці» 

 

3.Індивідуальна консультація 

батьків: «Карантин – це не 

канікули» . 

 

самоосвіта 

 

організаційно-

педагогічна 

діяльність 

 

1.Ви можете розмістити це 

фото в Instagram на своїй 

сторінці з хештегом 

 

2.  
 https://www.facebook.com/

moz 

 https://www.ukrinform.ua/r

ubric-society/2902040-

karantin-ce-ne-kanikuli-

persa-ledi-j-ukrainski-zirki-

zvernulisa-do-mam.html 

 

3 
25.03. 

2020 

1.Аналіз та опрацювання фахової 

літератури  

 

2. Досліди в природі на 

підвіконні. Вирощуємо квасолю 

та спостерігаємо за ростом жита 

 

3.Консультація «10 ідей чим 

зайняти дитину під час 

карантину» 

самоосвіта 

 

організаційно-

педагогічна 

діяльність 

 

1.Барбара Оклі «Уроки без 

мороки» 

2. Підготувати матеріальне 

забезпечення, обладнання. 

3.https://ua.112.ua/mnenie/dity-na-

karantyni-10-idei-chym-zainiaty-

dytynu-vdoma-528806.html 

 

 

4 
26.03. 

2020 

1.Виготовлення дидактичної гри: 

«Чарівний квадратик» за 

методикою В.В.Воскобовича 

 

2. Онлайн-казка: «Дивовижні 

пригоди – перетворення 

квадрата». 

 

3.Консультація батьків з 

виготовлення захисних пов’язок 

та засобів індивідуального 

захисту 

організаційно-

педагогічна 

діяльність 

 

самоосвіта 

 

1. Підготовка матеріалів та 

виготовлення гри 

2.https://naurok.com.ua/kazka

-divovizhni-prigodi---

peretvorennyah-kvadrata-

106329.html 

3.https://youtu.be/hirXoP_zvQ

c 
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5 
27.03. 

2020 

1.Опрацювання фахової 

літератури 

 

2. Створення малюнків-коміксів 

«Коронавірус на Землі – 

переможемо його ми» 

 

3. Уроки доброти 

самоосвіта 

 

методична 

робота 

 

організаційно-

педагогічна 

діяльність 

 

 

1. 

 https://dyvoslovo.com.u

a/  

 https://vseosvita.ua/new

s 

2.Показ малюнків онлайн, 

телефон, Viber 

 

3. Мультфільм 
https://www.youtube.com/watch?v=0
Ws4Ny3zxAw 

6 
30.03. 

2020 

1.Поповнення картотеки 

методичним матеріалом по 

розвитку мовлення 

 

2.Розфарбовування вікон 

фарбами «Зробимо світ краще» 

 

самоосвіта 

 

організаційно-

педагогічна 

діяльність 

 

1.Онлан спілкування та 

консультація батьків щодо 

творчої роботи з дітьми під 

час малювання 

7 
31.03 

2020 

1.Продовжити виготовлення 

дидактичної гри: «Чарівний 

квадратик» за методикою 

В.В.Воскобовича 

 

2.Аналіз та опрацювання фахової 

літератури 

 

3.Читання української народної 

казки онлайн «Солом’яний бичок 

методична 

робота 

 

самоосвіта 

 

організаційно-

педагогічна 

діяльність 

 

 

1.Підготовка матеріалів та 

виготовлення гри 

 

2. Л. Петрановська «Якщо з 

дитиною складно» 

 

3. Обладнення: Телефон, 

Viber. 

8 
01.04. 

2020 

1.Розфарбовування  малюнків 

онлайн «Дивовижний підводний 

світ»  

 

2.Вебінар «Важлива роль 

вітамінів в житті людини» 

самоосвіта 

 

організаційно-

педагогічна 

діяльність 

 

1.https://www.igraemsa.ru/igry-dlja-

detej/risovalki/zhivotnye/raskraska-

podvodnyj-mir 

2. Обладнення: Телефон, 

Viber. 

9 
02.04. 

2020 

1.Розвтиток мовлення « Розкажи 

свою казку про здоров’я» 

 

2.Аналіз та опрацювання фахової 

літератури 

 

3.Запропонувати батькам гру з 

дітьми «Монополія» 

 

організаційно-

педагогічна 

діяльність 

 

самоосвіта 

 

1.Рон Лібер «Як говорити з 

дітьми про гороші» 

 

2.Бесіда з батьками в онлайн 

режимі Viber 

10 

 

 

03.04. 

1.Розробка, пошук та відбір 

навчального матеріалу   

 

організаційно-

педагогічна 

діяльність 

1.Дидактичний матеріал 

 

2. Підготувати матеріальне 
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2020 2.Аплікація «Моя дружня 

родина» або «Тепло сімейного 

вогнища» 

 

3. Фітнес клуб онлайн з дітьми та 

батьками 

 

самоосвіта 

 

методична 

робота 

 

забезпечення, обладнання. 

 

3. Чат-відео з батьками в 

онлайн режимі Viber або 

Skyp 

 


