
Групи 2-3-го року життя 

Дистанційна робота у вересні 

 

Період Тема тижня 

1.09–9.09 «Давай знайомитись» 

12.09-16.09 «Рідна домівка» 

19.09 – 23.09 

26.09-30.09 

 «Рідна домівка» 

«Іванці – киванці - яскраві жупанці» 

 

Організовані види діяльності 

 

Понеділок Музична діяльність 

Ознайомлення з довкіллям  

Вівторок Розвиток мовлення 

Фізичний розвиток 

Середа Музична діяльність 

Сенсорно-пізнавальний розвиток 

Четвер Фізичний розвиток 

Образотворча діяльність (малювання) 

П’ятниця Конструювання /ліплення ( ліплення) 

Художня література  

 

 

 

 

 

 

 

 



Тиждень 1-2     Тема: «Давай знайомитись» 

Цілі та  завдання: збагачувати уявлення дітей про найближче оточення дитини — її 

сім’ю; учити дитину називати членів своєї родини, їхні імена, своє прізвище; формувати 

уявлення про сім’ю як коло найближчих дитині людей; виховувати шанобливе ставлення 

до старших, бажання дотримувати елементарних правил мовленнєвого етикету 

 

Дата Види діяльності 

01.09.2022 Ранкова гімнастика  «Веселий ліс»-  
https://www.youtube.com/watch?v=0Chy9IitZe0 

 

Вітатися – це дуже добре. 

https://www.youtube.com/watch?v=7v_7wW07Hpw  

 

Робота з батьками. Консультація 

«Адаптація дитини до садочка» 

http://vihovateli.com.ua/cons/1829-konsultatsiya-dlya-roditelej-adaptatsiya-

rebjonka-k-usloviyam-detskogo-sada.html 

 

02.09.2022 Ранкова гімнастика  «Веселий ліс»-  
https://www.youtube.com/watch?v=0Chy9IitZe0 

 

Казка «Вічливість» 

https://www.youtube.com/watch?v=u1mIegM9HRU 

 

Робота з батьками  

Інформація  «Режим дня  дитини» 

 

05.09.2022 Ранкова гімнастика  «Веселий ліс»-  
https://www.youtube.com/watch?v=0Chy9IitZe0 

 

Руханка «Добридень, добридень, добридень скажу, як вранці чемненько 

до мами іду» 

https://www.youtube.com/watch?v=vCVKftujxzM  

 

Хвилинка допомоги матусі. Складаємо іграшки після гри 

 

Робота з батьками  

Повторити рухи до пісеньки 

 

06.09.2022 Ранкова гімнастика  «Веселий ліс»-  
https://www.youtube.com/watch?v=0Chy9IitZe0 

 

Відео (тренінг) від вихователя (Дашко В.В.) 

Пальчикова гра "Добрий день".  

 

Робота з батьками  

«Руховий розвиток дітей раннього віку в умовах війни» 

https://www.youtube.com/watch?v=f4H3VOYuxIk 
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07.09.2022 Ранкова гімнастика  «Веселий ліс»-  
https://www.youtube.com/watch?v=0Chy9IitZe0 

 

Руханка пісенька «Добридень, добридень, добридень скажу, як вранці 

чемненько до мами іду» 

https://www.youtube.com/watch?v=vCVKftujxzM 

Гра «Ми знайомимося». 

 

Робота з батьками «Про що потрібно поговорити з дитиною, готуючи її 

до дитячого садка» 

https://www.4mamas-club.com/porady/pro-shho-potribno-pogovoriti-z-

ditinoyu-gotuyuchi-%D1%97%D1%97-do-dityachogo-sadka/ 

 

08.09.2022 Ранкова гімнастика  «Веселий ліс»-  
https://www.youtube.com/watch?v=0Chy9IitZe0 

 

Руханка пісенька «Добридень, добридень, добридень скажу, як вранці 

чемненько до мами іду» 

https://www.youtube.com/watch?v=vCVKftujxzM 

 

Перегляд. Мультфільм про дитячий садок» 

https://www.youtube.com/watch?v=vtrL2POMjRg 

Гра «Ми знайомимося». 

 

Робота з батьками  

Обговорення мультфільму про дитячий садок. 

 

09.09.2022 Ранкова гімнастика  «Веселий ліс»-  
https://www.youtube.com/watch?v=0Chy9IitZe0 

 

Білчині горішки (віршик-потішка для дітей українською мовою) 

https://youtu.be/tySWimr85N8 

 

Робота з батьками  

Консультації для турботливих батьків. 

https://hortvocrd.wixsite.com/zp-ua/konsultaciyi-dlya-turbotlivih-batki 
 

 

Тиждень  3-4  Тема: «Рідна домівка»  

Цілі і завдання: збагачувати уявлення дітей емоційно насиченими враженнями про 

довкілля; надати елементарні знання про будову дому; учити називати складові будинку; 

розширювати уявлення про облаштування дому (квартири); закріплювати назви меблів, 

уточнити їх призначення; виховувати любов до рідного дому. 

 
Дата Види діяльності 

12.09.2022 Веселий ліс - Ранкова гімнастика 

https://www.youtube.com/watch?v=0Chy9IitZe0 

 

Гра «Хто я» 
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Хвилинка допомоги матусі «Збираємо іграшки» 

Слухання пісеньки : 

Пісня про матусю  

https://www.youtube.com/watch?v=esO3JRgpaFk   

 

Робота з батьками. Порада. 

«Адаптація дітей раннього віку до перебування в ДНЗ» 

https://dnz107star.jimdofree.com/%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D

0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B0

-%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B0-

%D0%B7%D0%B4%D0%BE/%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BF%D1

%82%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F/ 

 

13.09.2022  Ранкова гімнастика  «Веселий ліс»-  
https://www.youtube.com/watch?v=0Chy9IitZe0 

 

Хвилинка допомоги татові  

 

Гра «Купаємо ляльку Катю» 

https://www.youtube.com/watch?v=U8x7WkVPstg 
 

«Гра як інструмент підтримки благополучча дітей»  

https://www.ranok.com.ua/game/virtualschool/ 

 

Робота з батьками 

Порада психолога  

«Як спілкуватися з дітьми раннього віку» 

 

14.09.2022 Ранкова гімнастика  «Веселий ліс»-  
https://www.youtube.com/watch?v=0Chy9IitZe0 

 

Гра " Хто заховався" 

https://www.youtube.com/watch?v=BakWbgsT7dU  

Обговоріть з дитиною запропоноване відео. 

 

Гра – руханка «Сонечко і дощик» 

https://www.youtube.com/watch?v=_9NbfqqJ0yc  

 

Хвилинка допомоги бабусі (полити квіти та протерти листочки) 

 

Робота з батьками  

Інформація «Що робити при фосфорному бомбардуванні та механізм дій 

при  пораненнях» 

https://youtu.be/co4egx2SghE 

 

15.09.2022 Ранкова гімнастика  «Веселий ліс»-  
https://www.youtube.com/watch?v=0Chy9IitZe0 

 

Перегляд. Казка мудрої тітоньки Сови «Свій дім» 

https://www.youtube.com/watch?v=QRRvgEychRI  

Обговоріть з дитиною запропоноване відео. 
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Танцюємо разом  

https://www.youtube.com/watch?v=rriIwNN5DvY  

 

Хвилинка допомоги дідусю 

 

Робота з батьками. Як навчити дитину радіти дрібницям. Поради 

психолога 

https://www.youtube.com/watch?v=ctx0gunBn8g 

 

16.09.2022 Ранкова гімнастика  «Веселий ліс»-  
https://www.youtube.com/watch?v=0Chy9IitZe0 

 

Відео перегляд від вихователя (Гордієнко О.В.) 

Конструювання «Мій дім» 

 

Хвилинка допомоги братику чи сестричці. 

Робота з батьками. «Якщо дитина не може заснути» 

https://www.facebook.com/dytyachyjpsyholog/photos/pcb.205109530175339

4/2051094938420097 

 

 

Тиждень  3-4    Тема: «Рідна домівка  

Цілі і завдання: збагачувати уявлення дітей емоційно насиченими враженнями про 

довкілля; надати елементарні знання про будову дому; учити називати складові будинку; 

розширювати уявлення про облаштування дому (квартири); закріплювати назви меблів, 

уточнити їх призначення; виховувати любов до рідного дому. 

 
Дата Види діяльності 

19.09.2022 Ранкова гімнастика "Подорож до лісу" 

 https://www.youtube.com/watch?v=-KHgL_1JfOw 

 

Гра «Хто я» 

 

Хвилинка допомоги матусі. Збираємо іграшки 

 

Слухання пісеньки. Пісня про матусю  

https://www.youtube.com/watch?v=esO3JRgpaFk 

 

Робота з батьками. Порада 

«Адаптація дітей раннього віку до перебування в ДНЗ» 

https://dnz107star.jimdofree.com/%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0

%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B0-

%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B0-

%D0%B7%D0%B4%D0%BE/%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BF%D1%

82%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F/ 

 

20.09.2022 Ранкова гімнастика "Подорож до лісу" 

 https://www.youtube.com/watch?v=-KHgL_1JfOw 
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Поговоримо про меблі, які вони. Меблі навколо нас 

https://youtu.be/qklG_ly6qbs 

 

Хвилинка допомоги татові  

 

Музично-ритмічна вправа для дітей "Тук - тук" 

https://youtu.be/6xolNgUtJrM 

 

Робота з батьками  

 

Рекомендації для  батьків щодо організації виховання та розвитку дитини 

вдома. 

https://vseosvita.ua/library/rekomendacii-dla-batkiv-sodo-organizacii-

vihovanna-ta-rozvitku-ditini-vdoma-547323.html 

 

21.09.2022 Ранкова гімнастика "Подорож до лісу" https://www.youtube.com/watch?v=-

KHgL_1JfOw 

 

Розвиваючий мультик Іграшки для найменших 

https://youtu.be/FSB7iglX9kQ 

 

Обговоріть з дитиною запропоноване відео. 

 

Музична хвилинка «Обіймай»            

https://www.youtube.com/watch?v=o0D2zqEBpBA  

 

 Хвилинка допомоги бабусі (протерти листочки квітів) 

 

Робота з батьками «Безкоштовні ресурси для дітей. Як цікаво та корисно 

зайняти дитину?» 

https://www.youtube.com/watch?v=-uam96FDnZA 

22.09.2022  Ранкова гімнастика "Подорож до лісу" https://www.youtube.com/watch?v=-

KHgL_1JfOw 

 

 Казка «Курочка Ряба» 

https://www.youtube.com/watch?v=dl4o0oExG98 

Обговоріть з дитиною запропоноване відео. 

 

Хвилинка допомоги дідусю  Гра «Злови рибку» 

 

Робота з батьками 

Відео-ролик для батьків і дітей «Як позбутися від тривоги, страху та 

занепокоєння?» https://www.youtube.com/watch?v=AFaPaMZrOqs 

 

23.09.2022 Ранкова гімнастика "Подорож до лісу" https://www.youtube.com/watch?v=-

KHgL_1JfOw 

 

Перегляд казки  мудрої тітоньки Сови «Свій дім» 

https://www.youtube.com/watch?v=QRRvgEychRI  

Обговоріть з дитиною запропоноване відео. 

Фізкультурна руханка «Хом’ячки» 

https://www.youtube.com/watch?v=3suQb7il4kM 
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https://vseosvita.ua/library/rekomendacii-dla-batkiv-sodo-organizacii-vihovanna-ta-rozvitku-ditini-vdoma-547323.html
https://www.youtube.com/watch?v=-KHgL_1JfOw
https://www.youtube.com/watch?v=-KHgL_1JfOw
https://youtu.be/FSB7iglX9kQ
https://www.youtube.com/watch?v=o0D2zqEBpBA
https://www.youtube.com/watch?v=-uam96FDnZA
https://www.youtube.com/watch?v=-KHgL_1JfOw
https://www.youtube.com/watch?v=-KHgL_1JfOw
https://www.youtube.com/watch?v=dl4o0oExG98
https://www.youtube.com/watch?v=AFaPaMZrOqs
https://www.youtube.com/watch?v=-KHgL_1JfOw
https://www.youtube.com/watch?v=-KHgL_1JfOw
https://www.youtube.com/watch?v=QRRvgEychRI
https://www.youtube.com/watch?v=3suQb7il4kM


Хвилинка допомоги братику чи сестричці. 

 

Робота з батьками: 

Осінній раціон дитини: 20 необхідних продуктів 

https://medfond.com/porady/osinnii-racion-ditini.html 

 

 

Тиждень 5    Тема:  «Іванці – киванці - яскраві жупанці» 

Цілі і завдання: дати дітям знання про іграшки; ознайомити із зовнішнім виглядом , 

показувати і називати головні елементи іграшок (м’яч, лялька-неваляйка, 

автомобіль,кубики); учити правильно називати їх, розрізняти за 

величиною,(велика,маленька); розвивати мислення, увагу, пам’ять, виховувати інтерес і 

позитивне ставлення до предметного світу. 

 

Дата Види діяльності 

26.09.2022 Ранкова гімнастика "Подорож до лісу" 

https://www.youtube.com/watch?v=-KHgL_1JfOw 

 

Перегляд  розвиваючого мультфільма «Іграшки для найменших» 

https://youtu.be/FSB7iglX9kQ  

 

Гра імітація «Ведмедик» 

Робота з батьками «Як допомогти дитині пережити травматичні 

події» 

https://www.youtube.com/watch?v=yPZVExk7Yqw   

Порада батькам  

«Десять кроків,щоб стати кращими батьками» 

 

27.09.2022 Весела руханка 

https://www.facebook.com/100009780367665/videos/721620988966451/ 

 

 Читання віршів про іграшки 

 https://xn--80aaukc.xn--j1amh/barto_igrashki.html 

 

Ігрова ситуація наведи лад в ігровому куточку. 

 

 Робота з батьками Як підтримати дітей під час війни 

https://www.youtube.com/watch?v=ismBEozKZck  

 

28.09.2022 Ранкова гімнастика "Подорож до лісу" 

https://www.youtube.com/watch?v=-KHgL_1JfOw 

 

Розглядання іграшки «М’яч» 

Гра на свіжому повітрі: ігри з м’ячем. 

 

Робота з батьками. Порада батькам  

«Що робити, якщо дитина плаче при розставанні з батьками» 

 

https://medfond.com/porady/osinnii-racion-ditini.html
https://www.youtube.com/watch?v=-KHgL_1JfOw
https://youtu.be/FSB7iglX9kQ
https://www.youtube.com/watch?v=yPZVExk7Yqw
https://www.facebook.com/100009780367665/videos/721620988966451/
https://казка.укр/barto_igrashki.html
https://www.youtube.com/watch?v=ismBEozKZck
https://www.youtube.com/watch?v=-KHgL_1JfOw


29.09.2022 Ранкова гімнастика "Подорож до лісу" 

https://www.youtube.com/watch?v=-KHgL_1JfOw 

 

Масаж долоньок та пальчиків горішками 

https://www.youtube.com/watch?v=5Er-PhGRYLM 

 

Перегляд мультфільму «Мультики про машинки»   

https://youtu.be/-CULFPEBmSk  

Обговоріть з дитиною запропоноване відео. 

 

 Ігри з кубиками «Доріжка для авто» 

  

Робота з батьками. Відео-консультація для батьків «Спортивні ігри та 

змагання вдома» 

https://youtu.be/cTw1yWhjbak 

 

30.09.2022 Ранкова гімнастика "Подорож до лісу" 

https://www.youtube.com/watch?v=-KHgL_1JfOw 

 

Гра на свіжому повітрі «Пускання мильних бульбашок» 

 

Повторення знань про іграшки 

 

Гра «Склади іграшки на свої місця» 

 

Робота з батьками «Вибухонебезпечні предмети» 

https://www.youtube.com/shorts/_G61Aj1kTlI    

 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=-KHgL_1JfOw
https://www.youtube.com/watch?v=5Er-PhGRYLM
https://youtu.be/-CULFPEBmSk
https://youtu.be/cTw1yWhjbak
https://www.youtube.com/watch?v=-KHgL_1JfOw
https://www.youtube.com/shorts/_G61Aj1kTlI

