
   
 

   
 

Затверджено 

Завідувач КЗ ”ДНЗ №67 ВМР” 

І.В.Станіславчук 

Індивідуальний план дистанційної роботи вихователя 

Масляк Л.М. 

на період з 11.04.2022 - 15.04.2022 року 

“ Готуємось до Великодня” 

Дата Зміст Форма роботи Відображення При

мітк

и 

11.04.

2022 

1. Робота над 

складанням 

індивідуального 

плану на період 

з 11.04.2022 - 

15.04.2022 року 

 План роботи  

2. Проведення 

бесіди з дітьми 

на тему: 

“Математичні 

фігури в 

орнаменті” 

Онлайн бесіда Соцмережа 

Viber 

Математичні 

вірші для 

дітей про 

геометричні 

фігури 

(mamabook.co

m.ua) 

 

 

https://mamabook.com.ua/matematychni-virshi-dlia-ditey-pro-heometrychni-fihury/
https://mamabook.com.ua/matematychni-virshi-dlia-ditey-pro-heometrychni-fihury/
https://mamabook.com.ua/matematychni-virshi-dlia-ditey-pro-heometrychni-fihury/
https://mamabook.com.ua/matematychni-virshi-dlia-ditey-pro-heometrychni-fihury/
https://mamabook.com.ua/matematychni-virshi-dlia-ditey-pro-heometrychni-fihury/
https://mamabook.com.ua/matematychni-virshi-dlia-ditey-pro-heometrychni-fihury/
https://mamabook.com.ua/matematychni-virshi-dlia-ditey-pro-heometrychni-fihury/


   
 

   
 

3. Музична 

скринька” 
Повторення таночку: 

“Веснянка” 

Онлайн 

 

YouTube.com 

(408) Руханка 

"Веснянка" 

(проект 

"Писанкове 

поле", 

Андріана). 

Танцює Юлія 

Котьолкіна 

(Маркевич). - 

YouTube 

 

 

4. Рекомендації 

для батьків 

“Розповідаємо 

дітям про 

особливості 

писанок у різних 

регіонах 

України” 

Онлайн 

демонстрація 

YouTube.com 

Особлівості 

писанок у 

різних 

регіонах 

України | 

Новини 

(6262.com.ua) 

 

12.04.

2022 

1. Математична 

головоломка на 

сірниках, 

вушних 

паличках. 

Онлайн 

демонстрація 

гри 

YouTube.com 

https://youtube.

com/watch?v=z

PMryG8fqNY

&feature=share 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=CjocjWX3K5s
https://www.youtube.com/watch?v=CjocjWX3K5s
https://www.youtube.com/watch?v=CjocjWX3K5s
https://www.youtube.com/watch?v=CjocjWX3K5s
https://www.youtube.com/watch?v=CjocjWX3K5s
https://www.youtube.com/watch?v=CjocjWX3K5s
https://www.youtube.com/watch?v=CjocjWX3K5s
https://www.youtube.com/watch?v=CjocjWX3K5s
https://www.youtube.com/watch?v=CjocjWX3K5s
https://www.youtube.com/watch?v=CjocjWX3K5s
https://www.6262.com.ua/news/2378336/osoblivosti-pisanok-u-riznih-regionah-ukraini
https://www.6262.com.ua/news/2378336/osoblivosti-pisanok-u-riznih-regionah-ukraini
https://www.6262.com.ua/news/2378336/osoblivosti-pisanok-u-riznih-regionah-ukraini
https://www.6262.com.ua/news/2378336/osoblivosti-pisanok-u-riznih-regionah-ukraini
https://www.6262.com.ua/news/2378336/osoblivosti-pisanok-u-riznih-regionah-ukraini
https://www.6262.com.ua/news/2378336/osoblivosti-pisanok-u-riznih-regionah-ukraini
https://www.6262.com.ua/news/2378336/osoblivosti-pisanok-u-riznih-regionah-ukraini
https://www.6262.com.ua/news/2378336/osoblivosti-pisanok-u-riznih-regionah-ukraini
https://www.6262.com.ua/news/2378336/osoblivosti-pisanok-u-riznih-regionah-ukraini
https://www.6262.com.ua/news/2378336/osoblivosti-pisanok-u-riznih-regionah-ukraini
https://www.6262.com.ua/news/2378336/osoblivosti-pisanok-u-riznih-regionah-ukraini
https://youtube.com/watch?v=zPMryG8fqNY&feature=share
https://youtube.com/watch?v=zPMryG8fqNY&feature=share
https://youtube.com/watch?v=zPMryG8fqNY&feature=share
https://youtube.com/watch?v=zPMryG8fqNY&feature=share


   
 

   
 

2.Руханка  “ 

Математика” 

Онлайн 

гра 

 

YouTube.com 

фізкультхвили

нка 

математика - 

Bing video 

Соцмережа 

Viber 

 

3.Вправа “Хвилинка 

емоційного розвитку” 

 

Онлайн 

 

Соцмережа 

Viber 

YouTube.com 

Дидактичний 

матеріал 

"Хвилинка 

емоційного 

розвитку" | 

Інші 

методичні 

матеріали. 

Дидактичні 

матеріали 

(vseosvita.ua 

 

 

 

https://www.bing.com/videos/search?q=%d0%bc%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%bc%d0%b0%d1%82%d0%b8%d1%87%d0%bd%d0%b0+%d1%80%d1%83%d1%85%d0%b0%d0%bd%d0%ba%d0%b0&docid=607988007277979092&mid=934208920B51B45ECF0E934208920B51B45ECF0E&view=detail&FORM=VIRE
https://www.bing.com/videos/search?q=%d0%bc%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%bc%d0%b0%d1%82%d0%b8%d1%87%d0%bd%d0%b0+%d1%80%d1%83%d1%85%d0%b0%d0%bd%d0%ba%d0%b0&docid=607988007277979092&mid=934208920B51B45ECF0E934208920B51B45ECF0E&view=detail&FORM=VIRE
https://www.bing.com/videos/search?q=%d0%bc%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%bc%d0%b0%d1%82%d0%b8%d1%87%d0%bd%d0%b0+%d1%80%d1%83%d1%85%d0%b0%d0%bd%d0%ba%d0%b0&docid=607988007277979092&mid=934208920B51B45ECF0E934208920B51B45ECF0E&view=detail&FORM=VIRE
https://www.bing.com/videos/search?q=%d0%bc%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%bc%d0%b0%d1%82%d0%b8%d1%87%d0%bd%d0%b0+%d1%80%d1%83%d1%85%d0%b0%d0%bd%d0%ba%d0%b0&docid=607988007277979092&mid=934208920B51B45ECF0E934208920B51B45ECF0E&view=detail&FORM=VIRE
https://vseosvita.ua/library/didakticnij-material-hvilinka-emocijnogo-rozvitku-148304.html
https://vseosvita.ua/library/didakticnij-material-hvilinka-emocijnogo-rozvitku-148304.html
https://vseosvita.ua/library/didakticnij-material-hvilinka-emocijnogo-rozvitku-148304.html
https://vseosvita.ua/library/didakticnij-material-hvilinka-emocijnogo-rozvitku-148304.html
https://vseosvita.ua/library/didakticnij-material-hvilinka-emocijnogo-rozvitku-148304.html
https://vseosvita.ua/library/didakticnij-material-hvilinka-emocijnogo-rozvitku-148304.html
https://vseosvita.ua/library/didakticnij-material-hvilinka-emocijnogo-rozvitku-148304.html
https://vseosvita.ua/library/didakticnij-material-hvilinka-emocijnogo-rozvitku-148304.html
https://vseosvita.ua/library/didakticnij-material-hvilinka-emocijnogo-rozvitku-148304.html
https://vseosvita.ua/library/didakticnij-material-hvilinka-emocijnogo-rozvitku-148304.html
https://vseosvita.ua/library/didakticnij-material-hvilinka-emocijnogo-rozvitku-148304.html


   
 

   
 

 4.Групова робота з 

батьками: “Вплив 

стресу на організм 

дитини”. 

Онлайн 

демонстрація 

Соцмережа 

Viber 

YouTube.com 

Вплив стресу 

на організм 

дитини. Чим 

можуть 

допомогти 

батьки і коли 

варто 

звертатися до 

лікаря | Центр 

громадського 

здоров’я 

(phc.org.ua) 

 

 

13.04.

2022 
1. Онлайн перегляд 

та малювання за 

бажанням: 

“Кляксографія з 

розкачуванням 

яйця” 

Онлайн 

 

YouTube.com 

(408) 

Кляксографія з 

розкачуванням 

яйця - 

малювання для 

дітей. 

Пасхальне 

малювання. - 

YouTube 

Соцмережа 

Viber 

 

2. Руханка “А я у 

гай ходила” 

Онлайн показ YouTube.com 

(408) Марія 

Бурмака - А я у 

гай ходила | 

Фітнес Для 

Дітей | Руханка 

для дітей | 

Дистанційне 

Навчання - 

YouTube 

 

 

 

https://phc.org.ua/news/vpliv-stresu-na-organizm-ditini-chim-mozhut-dopomogti-batki-i-koli-varto-zvertatisya-do
https://phc.org.ua/news/vpliv-stresu-na-organizm-ditini-chim-mozhut-dopomogti-batki-i-koli-varto-zvertatisya-do
https://phc.org.ua/news/vpliv-stresu-na-organizm-ditini-chim-mozhut-dopomogti-batki-i-koli-varto-zvertatisya-do
https://phc.org.ua/news/vpliv-stresu-na-organizm-ditini-chim-mozhut-dopomogti-batki-i-koli-varto-zvertatisya-do
https://phc.org.ua/news/vpliv-stresu-na-organizm-ditini-chim-mozhut-dopomogti-batki-i-koli-varto-zvertatisya-do
https://phc.org.ua/news/vpliv-stresu-na-organizm-ditini-chim-mozhut-dopomogti-batki-i-koli-varto-zvertatisya-do
https://phc.org.ua/news/vpliv-stresu-na-organizm-ditini-chim-mozhut-dopomogti-batki-i-koli-varto-zvertatisya-do
https://phc.org.ua/news/vpliv-stresu-na-organizm-ditini-chim-mozhut-dopomogti-batki-i-koli-varto-zvertatisya-do
https://phc.org.ua/news/vpliv-stresu-na-organizm-ditini-chim-mozhut-dopomogti-batki-i-koli-varto-zvertatisya-do
https://phc.org.ua/news/vpliv-stresu-na-organizm-ditini-chim-mozhut-dopomogti-batki-i-koli-varto-zvertatisya-do
https://phc.org.ua/news/vpliv-stresu-na-organizm-ditini-chim-mozhut-dopomogti-batki-i-koli-varto-zvertatisya-do
https://phc.org.ua/news/vpliv-stresu-na-organizm-ditini-chim-mozhut-dopomogti-batki-i-koli-varto-zvertatisya-do
https://www.youtube.com/watch?v=t4Y3vwkR-jA
https://www.youtube.com/watch?v=t4Y3vwkR-jA
https://www.youtube.com/watch?v=t4Y3vwkR-jA
https://www.youtube.com/watch?v=t4Y3vwkR-jA
https://www.youtube.com/watch?v=t4Y3vwkR-jA
https://www.youtube.com/watch?v=t4Y3vwkR-jA
https://www.youtube.com/watch?v=t4Y3vwkR-jA
https://www.youtube.com/watch?v=t4Y3vwkR-jA
https://www.youtube.com/watch?v=t4Y3vwkR-jA
https://www.youtube.com/watch?v=iSfpfkqvN3s
https://www.youtube.com/watch?v=iSfpfkqvN3s
https://www.youtube.com/watch?v=iSfpfkqvN3s
https://www.youtube.com/watch?v=iSfpfkqvN3s
https://www.youtube.com/watch?v=iSfpfkqvN3s
https://www.youtube.com/watch?v=iSfpfkqvN3s
https://www.youtube.com/watch?v=iSfpfkqvN3s
https://www.youtube.com/watch?v=iSfpfkqvN3s
https://www.youtube.com/watch?v=iSfpfkqvN3s


   
 

   
 

 

 3. Спостереження 

за хмаринками, 
     мовна робота зі 

словами означеннями 

 

Онлайн 

 

Соцмережа 

Viber 

 

 

4. Індивідуальна 

робота з дітьми в 

онлайн режимі 

Онлайн Соцмережа 

Viber 

 

 

14.04.

2022 

1.  Кольоротерапія 

         “Білий колір” 

          

Онлайн YouTube.com 

(408) 

Кольоротерапі

я білий колір - 

YouTube 

 

 

2. Дидактична гра: 
“Що покладемо у 

Великодній кошик” 

Онлайн Соцмережа 

Viber 

YouTube.com 

(408) 

Дидактична 

гра "Що 

покладемо у 

Великодній 

кошик?" - 

YouTube 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=E0hugKCyjo8
https://www.youtube.com/watch?v=E0hugKCyjo8
https://www.youtube.com/watch?v=E0hugKCyjo8
https://www.youtube.com/watch?v=E0hugKCyjo8
https://www.youtube.com/watch?v=KflD-gy81a0
https://www.youtube.com/watch?v=KflD-gy81a0
https://www.youtube.com/watch?v=KflD-gy81a0
https://www.youtube.com/watch?v=KflD-gy81a0
https://www.youtube.com/watch?v=KflD-gy81a0
https://www.youtube.com/watch?v=KflD-gy81a0
https://www.youtube.com/watch?v=KflD-gy81a0


   
 

   
 

 3. Руханка “Бджілка 

Ляля” 

Онлайн 

 

YouTube.com 

(408) Бджілка 

Ляля | Весела 

Дитяча Пісня й 

Розвиваюча 

Руханка | 

Фітнес Для 

Дітей | Руханка 

для дітей - 

YouTube 

 

 

4. Творчість з 

батьками. 
  Паперопластика 

“Парасолька” 

Онлайн (410) Майстер-

клас 

"Парасольки з 

паперу". 

Паперопластик

а - YouTube 

Соцмережа 

Viber 

 

 

15.04.

2022 

1. Онлайн заняття  

на тему:  “В 

очікуванні 

Великодніх свят” 

Онлайн 

 

Соцмережа 

Viber 

 

 

2. Руханка  

      “ Великодня”” 

Онлайн 

 

 

YouTube.com 

ВЕЛИКДЕНЬ - 

Bing video 

 

 

3. Консультація для 

батьків “Родинне 

виховання” 

Онлайн Соцмережа 

Viber 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=SfKOo53Bw_k
https://www.youtube.com/watch?v=SfKOo53Bw_k
https://www.youtube.com/watch?v=SfKOo53Bw_k
https://www.youtube.com/watch?v=SfKOo53Bw_k
https://www.youtube.com/watch?v=SfKOo53Bw_k
https://www.youtube.com/watch?v=SfKOo53Bw_k
https://www.youtube.com/watch?v=SfKOo53Bw_k
https://www.youtube.com/watch?v=SfKOo53Bw_k
https://www.youtube.com/watch?v=SfKOo53Bw_k
https://www.youtube.com/watch?v=22YoNscjh-c
https://www.youtube.com/watch?v=22YoNscjh-c
https://www.youtube.com/watch?v=22YoNscjh-c
https://www.youtube.com/watch?v=22YoNscjh-c
https://www.youtube.com/watch?v=22YoNscjh-c
https://www.youtube.com/watch?v=22YoNscjh-c
https://www.bing.com/videos/search?q=%d1%80%d1%83%d1%85%d0%b0%d0%bd%d0%ba%d0%b0+%d0%b2%d0%b5%d0%bb%d0%b8%d0%ba%d0%be%d0%b4%d0%bd%d1%8f&cvid=b0a80e6d685044cca73af5c9aa15a12e&aqs=edge..69i57.15405j0j4&PC=U531&ru=%2fsearch%3fq%3d%25D1%2580%25D1%2583%25D1%2585%25D0%25B0%25D0%25BD%25D0%25BA%25D0%25B0%2b%25D0%25B2%25D0%25B5%25D0%25BB%25D0%25B8%25D0%25BA%25D0%25BE%25D0%25B4%25D0%25BD%25D1%258F%26cvid%3db0a80e6d685044cca73af5c9aa15a12e%26aqs%3dedge..69i57.15405j0j4%26FORM%3dANAB01%26PC%3dU531&view=detail&mmscn=vwrc&mid=8041661A87CB7BC64E938041661A87CB7BC64E93&FORM=WRVORC
https://www.bing.com/videos/search?q=%d1%80%d1%83%d1%85%d0%b0%d0%bd%d0%ba%d0%b0+%d0%b2%d0%b5%d0%bb%d0%b8%d0%ba%d0%be%d0%b4%d0%bd%d1%8f&cvid=b0a80e6d685044cca73af5c9aa15a12e&aqs=edge..69i57.15405j0j4&PC=U531&ru=%2fsearch%3fq%3d%25D1%2580%25D1%2583%25D1%2585%25D0%25B0%25D0%25BD%25D0%25BA%25D0%25B0%2b%25D0%25B2%25D0%25B5%25D0%25BB%25D0%25B8%25D0%25BA%25D0%25BE%25D0%25B4%25D0%25BD%25D1%258F%26cvid%3db0a80e6d685044cca73af5c9aa15a12e%26aqs%3dedge..69i57.15405j0j4%26FORM%3dANAB01%26PC%3dU531&view=detail&mmscn=vwrc&mid=8041661A87CB7BC64E938041661A87CB7BC64E93&FORM=WRVORC


   
 

   
 

4.Звіт та оформлення 

матеріалів згідно плану 

дистанційної роботи за 

період з 11.04.2022 по 

15.04.2022 року 

 

   

 

 


