
   
 

   
 

Затверджено 

Завідувач КЗ ”ДНЗ №67 ВМР” 

І.В.Станіславчук 

Індивідуальний план дистанційної роботи вихователя 

Масляк Л.М. 

на період з 01.04.2022 - 08.04.2022 року 

“ Весняні радощі та турботи”” 

Дата Зміст Форма роботи Відображення При

мітк

и 

01.04.

2022 

1. Опрацьовування 

індивідуального 

плану на період 

з 01.04.2022 - 

08.04.2022 року 

 План роботи  

2. Проведення 

бесід з батьками 

на тему: “Одяг 

дітей у весняний 

період. Користь 

натуральних 

тканин в одязі” 

Онлайн бесіда Соцмережа 

Viber 

 

3. Онлайн заняття 

ОБЖД на тему: 

“Ти повинен 

пам’ятати-про 

безпеку треба 

дбати” 

Онлайн 

заняття 

Соцмережа 

Viber 

 

 

4. Рекомендації 

для батьків 

“Запобігання 

дитячого 

травматизму” 

Онлайн 

демонстрація 

Соцмережа 

Viber 

 

 



   
 

   
 

02.04.

2022 

1. Проведення гри 

руханки “Киця 

Кицюня” ” 

Онлайн 

гра 

YouTube.com 

https://youtube.

com/watch?v=z

PMryG8fqNY

&feature=share 

 

 

2. Вправа  

        “ Долоні” 

Онлайн 

гра 

 

YouTube.com 

https://youtube.

com/watch?v=

UjPk61HNtZg

&feature=share 

 

 

 

 3. Робота з 

батьками: “Роль 

казки в житті 

дитини”. 

Казкотерапія. 

Онлайн 

демонстрація 

Соцмережа 

Viber 

 

 

 

4. Індивідуальні 

консультації з 

батьками в 

онлайн режимі 

 Соцмережа 

Viber 

 

 

 

03.04.

2022 

1. Онлайн перегляд: 

“Праця людей     

          навесні” 

Онлайн 

 

YouTube.com 

https://youtu.be/

OzkG0cTeWq

M 

 

 

2. Тіньовий театр Онлайн показ YouTube.com 

https://youtu.be/

iiLxd5TsIlo 

 

 

 

 

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
https://youtube.com/watch?v=UjPk61HNtZg&feature=share
https://youtube.com/watch?v=UjPk61HNtZg&feature=share
https://youtube.com/watch?v=UjPk61HNtZg&feature=share
https://youtube.com/watch?v=UjPk61HNtZg&feature=share
https://youtu.be/OzkG0cTeWqM
https://youtu.be/OzkG0cTeWqM
https://youtu.be/OzkG0cTeWqM
https://youtu.be/iiLxd5TsIlo
https://youtu.be/iiLxd5TsIlo


   
 

   
 

 3. Гра “Гарний 

настрій” 

Онлайн 

 

YouTube.com 

https://youtube.

com/watch?v=

DGJrhP_UL3E

&feature=share 

 

 

4. Індивідуальні 

бесіди на тему: 

“Я помічник, моя 

праця важлива” 

Онлайн бесіда 

 

Соцмережа 

Viber 

 

 

04.04.

2022 

1. Гра 

кольоротерапія 

         “Жовтий колір” 

         “Зелений” 

Онлайн YouTube.com 

https://youtube.

com/watch?v=e

Z19i-

SrP7A&feature

=share 

https://youtu.be/

MK4rCV1U6d

k 

 

 

2. Бесіда “ Що 

робити, коли 

звучить сирена і 

чому важливо 

дотримуватись 

правил особистої 

безпеки” 

Онлайн бесіда 

 

Соцмережа 

Viber 

 

 

 

 

 

 3. Пальчикова гра 

“Сонячні 

промінчики” 

Онлайн 

 

YouTube.com 

https://youtube.c

om/watch?v=XC

10NiaCe44&feat

ure=share 

 

 

4. Ліплення з 

кінетичного піску 

Онлайн 

 

YouTube.com 

https://youtube.c

om/watch?v=M

WXoSgRYNL0

&feature=share 

 

 

https://youtube.com/watch?v=DGJrhP_UL3E&feature=share
https://youtube.com/watch?v=DGJrhP_UL3E&feature=share
https://youtube.com/watch?v=DGJrhP_UL3E&feature=share
https://youtube.com/watch?v=DGJrhP_UL3E&feature=share
https://youtube.com/watch?v=eZ19i-SrP7A&feature=share
https://youtube.com/watch?v=eZ19i-SrP7A&feature=share
https://youtube.com/watch?v=eZ19i-SrP7A&feature=share
https://youtube.com/watch?v=eZ19i-SrP7A&feature=share
https://youtube.com/watch?v=eZ19i-SrP7A&feature=share
https://youtu.be/MK4rCV1U6dk
https://youtu.be/MK4rCV1U6dk
https://youtu.be/MK4rCV1U6dk
https://youtube.com/watch?v=XC10NiaCe44&feature=share
https://youtube.com/watch?v=XC10NiaCe44&feature=share
https://youtube.com/watch?v=XC10NiaCe44&feature=share
https://youtube.com/watch?v=XC10NiaCe44&feature=share
https://youtube.com/watch?v=MWXoSgRYNL0&feature=share
https://youtube.com/watch?v=MWXoSgRYNL0&feature=share
https://youtube.com/watch?v=MWXoSgRYNL0&feature=share
https://youtube.com/watch?v=MWXoSgRYNL0&feature=share


   
 

   
 

05.04.

2022 

1. Онлайн заняття  

на тему:  “Весняні 

квіти” 

Онлайн 

 

Соцмережа 

Viber 

 

YouTube.com 

https://youtube.c

om/watch?v=KF

wxXXNBvyo&f

eature=share 

https://youtube.c

om/watch?v=JY

yY9iVm6Fw&fe

ature=share 

 

 

2. Руханка  

      “ Весняний     

         рухливий  

         таночок” 

Онлайн 

 

 

YouTube.com 

https://youtube.c

om/watch?v=bd

AjwC05Dl0&fea

ture=share 

 

 

 3. Індивідуальна 

бесіда з батьками  

Онлайн 

 

Соцмережа 

Viber 

 

 

06.04.

2022 

1. Робота батьків з 

дітьми: Пролісок 

(Крокус) 

конструювання, 

аплікація  

        Онлайн Соцмережа 

Viber 

YouTube.com 

https://youtu.be/

7KBVeAwgS9Y 

 

 

 

2. Руханка “Привіт, 

привіт” 

        Онлайн 

 

YouTube.com 

https://youtube.c

om/watch?v=Pe

MWpKpfBTs&f

eature=share 

 

 

3. Слухання музики 

  Антоніо Вівальді 

“Весна” 

Онлайн 

 

YouTube.com 

https://youtube.c

om/watch?v=g3

N9Xen62yY&fe

ature=share 

 

 

https://youtube.com/watch?v=KFwxXXNBvyo&feature=share
https://youtube.com/watch?v=KFwxXXNBvyo&feature=share
https://youtube.com/watch?v=KFwxXXNBvyo&feature=share
https://youtube.com/watch?v=KFwxXXNBvyo&feature=share
https://youtube.com/watch?v=JYyY9iVm6Fw&feature=share
https://youtube.com/watch?v=JYyY9iVm6Fw&feature=share
https://youtube.com/watch?v=JYyY9iVm6Fw&feature=share
https://youtube.com/watch?v=JYyY9iVm6Fw&feature=share
https://youtube.com/watch?v=bdAjwC05Dl0&feature=share
https://youtube.com/watch?v=bdAjwC05Dl0&feature=share
https://youtube.com/watch?v=bdAjwC05Dl0&feature=share
https://youtube.com/watch?v=bdAjwC05Dl0&feature=share
https://youtu.be/7KBVeAwgS9Y
https://youtu.be/7KBVeAwgS9Y
https://youtube.com/watch?v=PeMWpKpfBTs&feature=share
https://youtube.com/watch?v=PeMWpKpfBTs&feature=share
https://youtube.com/watch?v=PeMWpKpfBTs&feature=share
https://youtube.com/watch?v=PeMWpKpfBTs&feature=share
https://youtube.com/watch?v=g3N9Xen62yY&feature=share
https://youtube.com/watch?v=g3N9Xen62yY&feature=share
https://youtube.com/watch?v=g3N9Xen62yY&feature=share
https://youtube.com/watch?v=g3N9Xen62yY&feature=share


   
 

   
 

4. Індивідуальна 

бесіда з дітьми 

про весняні явища 

Онлайн 

 

Соцмережа 

Viber 

 

 

 

07.04.

2022 

1. Спостереження за 

погодою  

Онлайн 

 

Соцмережа 

Viber 

 

 

 2. Слухання твору 

В.Сухомлинського 

“Усмішка” 

Онлайн 

 

Соцмережа 

Viber 

YouTube.com 

https://youtube.

com/watch?v=Z

-

WXanGob_A&

feature=share 

 

 

 3. Руханка “Раз, два, 

три” 

Онлайн 

 

YouTube.com 

https://youtube.

com/watch?v=C

qOr8xqBiK4&f

eature=share 

 

 

 4. Дидактична гра 

“Закінчи речення” 

Онлайн 

 

Соцмережа 

Viber 

 

 

08.04.

2022 

1. Робота батьків з 

дітьми. Вивчення 

вірша про весну за 

допомогою 

мнемотехніки  

Онлайн 

 

Соцмережа 

Viber 

YouTube.com 

https://youtube.c

om/watch?v=04

gJX6LcWSc&fe

ature=share 

 

 

2. Рухлива гра 

“Зробіть той, хто” 

Онлайн 

 

YouTube.com 

https://youtube.c

om/watch?v=qi

MN7A5ibp8&fe

ature=share 

 

https://youtube.com/watch?v=Z-WXanGob_A&feature=share
https://youtube.com/watch?v=Z-WXanGob_A&feature=share
https://youtube.com/watch?v=Z-WXanGob_A&feature=share
https://youtube.com/watch?v=Z-WXanGob_A&feature=share
https://youtube.com/watch?v=Z-WXanGob_A&feature=share
https://youtube.com/watch?v=CqOr8xqBiK4&feature=share
https://youtube.com/watch?v=CqOr8xqBiK4&feature=share
https://youtube.com/watch?v=CqOr8xqBiK4&feature=share
https://youtube.com/watch?v=CqOr8xqBiK4&feature=share
https://youtube.com/watch?v=04gJX6LcWSc&feature=share
https://youtube.com/watch?v=04gJX6LcWSc&feature=share
https://youtube.com/watch?v=04gJX6LcWSc&feature=share
https://youtube.com/watch?v=04gJX6LcWSc&feature=share


   
 

   
 

3. Дидактична гра на 

розвиток уваги 

“Що не так?” 

Онлайн 

 

YouTube.com 

https://youtube.c

om/watch?v=bZ

X4u5BLq_A&f

eature=share 

 

4. Звіт та 

оформлення 

матеріалів згідно 

плану 

дистанційної 

роботи за період з 

01.04.2022 по 

08.04.2022 року 

   

 


