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Практичний психолог ЗДО (ясла-садок) № 28 «Космічний» 

Ірина ЧЕРНОВА 



Дата 

проведення 

заходу 

 

Назва заходу/посилання на активне джерело 

 

02.01.2023 

Понеділок 

1. Гра впізнай по звуку. Явища природи. 

 #звукиприроди #природа 

https://www.youtube.com/watch?v=dywBgjg4J6I&list=RDLVk8

4RKvLENOk&index=20 

2. ЗИМА розвиток мовлення, дітям про зиму. Ознаки зими, 

зимові розваги, загадки та вірші для дошкільнят. 

https://www.youtube.com/watch?v=4Nvonn7leg4 

3.Поради для батьків  «Поради батькам щодо розвитку 

пізнавальної активності дитини».  

http://dnz28.zp.ua/wp-content/uploads/2022/12/Porady.-

Rozvytok-piznavalnoyi-aktyvnosti..pdf 

4. Самоосвіта. Опрацювання посібника «Стійкі родини» 

VIVA together for children. 

 

03.01.2023 

Вівторок 

1.Дидактична гра "Знайди пару" розвиваємо логіку. 

 #гра #логіка #дидактичнагра 

https://www.youtube.com/watch?v=k5H3HYeXNpA&t=78s 

2. КАЗКА з БОМБОСХОВИЩА | Ольга Лапушена, "Даринка 

і їжачок". Казка для дітей українською. 

https://www.youtube.com/watch?v=a2HTd53TiQ4 

3. Гра на сприяння розвитку уваги та кординації рук. 

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

4. Самоосвіта. Опрацювання посібника «Стійкі родини» 

VIVA together for children. 

 

04.01.2023 

Середа 

1.ГРА "ВІДГАДАЙ, ЩО ЗВУЧИТЬ" 

https://www.youtube.com/watch?v=qg3XW_4jhno 

2. Кінезіологічні вправи.  Гімнастика для розвитку розумових 

здібностей завдяки вправам для рученяток. 

https://www.youtube.com/watch?v=dEF28GCZ3uU&t=56s 

3. Консультація для батьків та педагогів 

«Комп’ютерна залежність у дошкільників: чи можлива?». 

http://dnz28.zp.ua/wp-content/uploads/2022/12/Konsultatsiya-

dlya-batkiv.-Kompyuterna-zalezhnist.pdf 

4.Самоосвіта. Перегляд вебінару «Формування 

стресостійкості. Психологічні техніки самодопомоги в 

умовах війни». 

https://www.youtube.com/watch?v=6aGgMCFOlso 

 

05.01.2023 

Четвер 

1.Мовленнєва гра "Закінчи віршик" 

https://www.youtube.com/watch?v=PggiOc3R9Xo 

2. КАЗКА з БОМБОСХОВИЩА | Ірина Кошева, "Як 

жайворонок весну рятував". Казка для дітей українською. 

https://www.youtube.com/watch?v=MqWCTWx0NAE 

3.Рекомендації батькам. Вправи на розвиток креативного 

мислення.  

http://dnz28.zp.ua/wp-content/uploads/2022/12/Rekomendatsiyi-

https://www.youtube.com/hashtag/%D0%B7%D0%B2%D1%83%D0%BA%D0%B8%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8
https://www.youtube.com/hashtag/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0
https://www.youtube.com/watch?v=dywBgjg4J6I&list=RDLVk84RKvLENOk&index=20
https://www.youtube.com/watch?v=dywBgjg4J6I&list=RDLVk84RKvLENOk&index=20
http://dnz28.zp.ua/wp-content/uploads/2022/12/Porady.-Rozvytok-piznavalnoyi-aktyvnosti..pdf
http://dnz28.zp.ua/wp-content/uploads/2022/12/Porady.-Rozvytok-piznavalnoyi-aktyvnosti..pdf
https://www.youtube.com/hashtag/%D0%B3%D1%80%D0%B0
https://www.youtube.com/hashtag/%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D0%BA%D0%B0
https://www.youtube.com/hashtag/%D0%B4%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0
https://www.youtube.com/watch?v=k5H3HYeXNpA&t=78s
https://www.youtube.com/watch?v=a2HTd53TiQ4
https://www.youtube.com/watch?v=qg3XW_4jhno
http://dnz28.zp.ua/wp-content/uploads/2022/12/Konsultatsiya-dlya-batkiv.-Kompyuterna-zalezhnist.pdf
http://dnz28.zp.ua/wp-content/uploads/2022/12/Konsultatsiya-dlya-batkiv.-Kompyuterna-zalezhnist.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=6aGgMCFOlso
https://www.youtube.com/watch?v=PggiOc3R9Xo
http://dnz28.zp.ua/wp-content/uploads/2022/12/Rekomendatsiyi-batkam.-Vpravy-na-rozvytok-kreatyvnogo-myslennya.pdf


batkam.-Vpravy-na-rozvytok-kreatyvnogo-myslennya.pdf 

4. Самоосвіта. Перегляд вебінару «Формування 

стресостійкості. Психологічні техніки самодопомоги в 

умовах війни». 

https://www.youtube.com/watch?v=6aGgMCFOlso 

 

06.01.2023 

П’ятниця 

1.Дидактична гра " Що корисно, а що шкідливо для здоров'я" 

https://www.youtube.com/watch?v=YHyBMQ87Pao 

2. Пальчикова гімнастика. Кінезіологічні вправи 1. 

https://www.youtube.com/watch?v=AWGoPLjNM8A 

3. Поради для батьків  «Підвищення ефективності 

спілкування з дитиною». 

 http://dnz28.zp.ua/wp-content/uploads/2022/12/Rekomendatsiyi-

dlya-batkiv.-Pidvyshhennya-efektyvnosti-spilkuvannya-z-

dytynoyu..pdf 

4. Курс з супроводу сімей.Заняття 2. “Стійкі сімї” – 

Позитивне спілкування в сім". 

 

09.01.2023 

Понеділок 

1.Розвивальна  дидактична гра «Назви одним словом» 

(відеопрезентація) 

https://www.youtube.com/watch?v=YLjqi9UoMSA 

2.Гімнастика для мозку. Урок 2. Брейн фітнес для дітей. 

https://youtu.be/rgCKR29V-S0 

3.Консультація для батьків дітей з особливими освітніми 

потребами «В чому полягая батьківська підтримка для 

дитини».  http://dnz28.zp.ua/wp-

content/uploads/2022/12/Konsultatsiya-dlya-batkiv.-V-chomu-

polyagaya-batkivska-pidtrymka-dlya-dytyny..pdf 

4. Самоосвіта. Опрацювання посібника «Стійкі родини» 

VIVA together for children. 

 

10.01.2023 

Вівторок 

1.Рухлива гра "Зроби фігуру" 

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

2. КАЗКА з БОМБОСХОВИЩА | Ксенія Бондаренко, "Бука-

злюка". Казка для дітей українською. 

https://www.youtube.com/watch?v=Epg91KZKVX4 

3. Консультація  для  батьків «Агресивність та її прояви в 

житті дитини».  

http://dnz28.zp.ua/wp-content/uploads/2022/12/Konsultatsiya-

dlya-batkiv.-Agresyvnist-ta-yiyi-proyavy-v-zhytti-dytyny..pdf 

4. Самоосвіта. Опрацювання посібника «Стійкі родини» 

VIVA together for children. 

 

11.01.2023 

Середа 

1.Чистомовка " Сніговичок" ( Розвиток мовлення). 

https://www.youtube.com/watch?v=Y0Vs6gJ3zVc 

2. Пальчикова гімнастика. Чергування. 

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

3. Батькам за замітку «Криза 3-років, що потрібно знати». 

http://dnz28.zp.ua/wp-content/uploads/2022/12/Batkam-na-

zamitku-Kryza-3-h-rokiv.pdf 

4.  Самоосвіта. Перегляд вебінару «Психологічний погляд на 

http://dnz28.zp.ua/wp-content/uploads/2022/12/Rekomendatsiyi-batkam.-Vpravy-na-rozvytok-kreatyvnogo-myslennya.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=6aGgMCFOlso
https://www.youtube.com/watch?v=YHyBMQ87Pao
http://dnz28.zp.ua/wp-content/uploads/2022/12/Rekomendatsiyi-dlya-batkiv.-Pidvyshhennya-efektyvnosti-spilkuvannya-z-dytynoyu..pdf
http://dnz28.zp.ua/wp-content/uploads/2022/12/Rekomendatsiyi-dlya-batkiv.-Pidvyshhennya-efektyvnosti-spilkuvannya-z-dytynoyu..pdf
http://dnz28.zp.ua/wp-content/uploads/2022/12/Rekomendatsiyi-dlya-batkiv.-Pidvyshhennya-efektyvnosti-spilkuvannya-z-dytynoyu..pdf
https://youtu.be/rgCKR29V-S0
http://dnz28.zp.ua/wp-content/uploads/2022/12/Konsultatsiya-dlya-batkiv.-V-chomu-polyagaya-batkivska-pidtrymka-dlya-dytyny..pdf
http://dnz28.zp.ua/wp-content/uploads/2022/12/Konsultatsiya-dlya-batkiv.-V-chomu-polyagaya-batkivska-pidtrymka-dlya-dytyny..pdf
http://dnz28.zp.ua/wp-content/uploads/2022/12/Konsultatsiya-dlya-batkiv.-V-chomu-polyagaya-batkivska-pidtrymka-dlya-dytyny..pdf
http://dnz28.zp.ua/wp-content/uploads/2022/12/Konsultatsiya-dlya-batkiv.-Agresyvnist-ta-yiyi-proyavy-v-zhytti-dytyny..pdf
http://dnz28.zp.ua/wp-content/uploads/2022/12/Konsultatsiya-dlya-batkiv.-Agresyvnist-ta-yiyi-proyavy-v-zhytti-dytyny..pdf
https://www.youtube.com/watch?v=Y0Vs6gJ3zVc
http://dnz28.zp.ua/wp-content/uploads/2022/12/Batkam-na-zamitku-Kryza-3-h-rokiv.pdf
http://dnz28.zp.ua/wp-content/uploads/2022/12/Batkam-na-zamitku-Kryza-3-h-rokiv.pdf


гендерну ідентифікацію особистості». 

https://vseosvita.ua/webinar/psihologicnij-poglad-na-gendernu-

identifikaciu-osobistosti-20.html?fbclid=IwAR3PvBqCAK2ihOl-

PSvEyh3n2qqFIHW7Nc3WGIkl6zkKPKRMAVRHBhHlJ1U 

 

12.01.2023 

Четвер 

1.Поради для батьків  «Виховання допитливості у дитини». 

2. Пальчикова гімнастика. Кінезіологічні вправи 2. 

https://www.youtube.com/watch?v=GYJw-sVZW4w 

3. Дихальні техніки для заспокоєння та розслаблення дітей. 

http://dnz28.zp.ua/wp-content/uploads/2022/12/Dyhalni-tehniky-

dlya-zaspokoyennya-ta-rozslablennya-ditej.pdf 

4.Самоосвіта. Перегляд вебінару «Психологічний погляд на 

гендерну ідентифікацію особистості». 

https://vseosvita.ua/webinar/psihologicnij-poglad-na-gendernu-

identifikaciu-osobistosti-20.html?fbclid=IwAR3PvBqCAK2ihOl-

PSvEyh3n2qqFIHW7Nc3WGIkl6zkKPKRMAVRHBhHlJ1U 

 

13.01.2023 

П’ятниця 

1.Дидактична гра "Зачаровані тварини". 

https://www.youtube.com/watch?v=7ZF6T8ztRBY 

2. КАЗКА з БОМБОСХОВИЩА | Лілія Гудзь, "Зозуля - 

мандрівниця". Казка для дітей українською. 

https://www.youtube.com/watch?v=OR8ZJbgojig 

3. Пам'ятка. Як навчити дітей не перебивати дорослих. 

http://dnz28.zp.ua/wp-content/uploads/2022/12/Pamyatka.-YAk-

navchyty-ditej-ne-perebyvaty-doroslyh..pdf 

4.Курс з супроводу сімей. Заняття 3.“Ментальне здоров"я та 

стійкість”. 

 

16.01.2023 

Понеділок 

1.Місяці зими. Грудень, Січень, Лютий | Зима.  @sira_ta 

https://www.youtube.com/watch?v=USr9ca3IuKA 

2. КАЗКА з БОМБОСХОВИЩА | Ольга Лапушена, "Як зебра 

отримала свої смуги". Казка для дітей українською. 

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

3. Консультація для батьків  «Формування довільної уваги». 

http://dnz28.zp.ua/wp-content/uploads/2022/12/Konsultatsiya-

dlya-batkiv.-Formuvannya-dovilnoyi-uvagy..pdf 

4. Самоосвіта. Опрацювання посібника «Стійкі родини» 

VIVA together for children. 

 

17.01.2023 

Вівторок 

1.Музична гра "Веселий ритм". 

https://www.youtube.com/watch?v=nqqItZ6wQRM 

2. Кольори для дітей. Вивчаємо кольори українською мовою. 

Розвиваюче відео про кольори. 

https://www.youtube.com/watch?v=47WtIGtC7WI&t=79s 

3. Батькам в скарбничку. Любіть своїх дітей. 

http://dnz28.zp.ua/wp-content/uploads/2022/12/Batkam-v-

skarbnychku.-Lyubit-svoyih-ditej..pdf 

4. Самоосвіта. Опрацювання посібника «Стійкі родини». 

VIVA together for children. 

 1.Руханка-танок "Морозець" 

http://dnz28.zp.ua/wp-content/uploads/2022/12/Dyhalni-tehniky-dlya-zaspokoyennya-ta-rozslablennya-ditej.pdf
http://dnz28.zp.ua/wp-content/uploads/2022/12/Dyhalni-tehniky-dlya-zaspokoyennya-ta-rozslablennya-ditej.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=7ZF6T8ztRBY
http://dnz28.zp.ua/wp-content/uploads/2022/12/Pamyatka.-YAk-navchyty-ditej-ne-perebyvaty-doroslyh..pdf
http://dnz28.zp.ua/wp-content/uploads/2022/12/Pamyatka.-YAk-navchyty-ditej-ne-perebyvaty-doroslyh..pdf
https://www.youtube.com/channel/UCXHccz4ZCVofCmg3G71pybg
https://www.youtube.com/watch?v=USr9ca3IuKA
http://dnz28.zp.ua/wp-content/uploads/2022/12/Konsultatsiya-dlya-batkiv.-Formuvannya-dovilnoyi-uvagy..pdf
http://dnz28.zp.ua/wp-content/uploads/2022/12/Konsultatsiya-dlya-batkiv.-Formuvannya-dovilnoyi-uvagy..pdf
https://www.youtube.com/watch?v=nqqItZ6wQRM
http://dnz28.zp.ua/wp-content/uploads/2022/12/Batkam-v-skarbnychku.-Lyubit-svoyih-ditej..pdf
http://dnz28.zp.ua/wp-content/uploads/2022/12/Batkam-v-skarbnychku.-Lyubit-svoyih-ditej..pdf


18.01.2023 

Середа 

https://www.youtube.com/watch?v=Y_6sOf3IGxw 

2. Вчимося рахувати до 10! Цифри для самих маленьких! 

Розвиваючі мультфільми для дітей. 

https://www.youtube.com/watch?v=MoIBn4bLcwg 

3. Пам'ятка.  Як подолати паніку. 

http://dnz28.zp.ua/wp-content/uploads/2022/12/Pamyatka-YAk-

podolaty-paniku.pdf 

4.Самоосвіта. Перегляд вебінару «Психологічний погляд на 

гендерну ідентифікацію особистості». 

https://vseosvita.ua/webinar/psihologicnij-poglad-na-gendernu-

identifikaciu-osobistosti-20.html?fbclid=IwAR3PvBqCAK2ihOl-

PSvEyh3n2qqFIHW7Nc3WGIkl6zkKPKRMAVRHBhHlJ1U 

 

19.01.2023 

Четвер 

1.Дистанційне навчання. Вправи для розвитку уваги у дітей 

дошкільного віку. 

https://www.youtube.com/watch?v=UKC-42gYW00 

2. КАЗКА з БОМБОСХОВИЩА | Анна Ходко, "Дівчинка і 

доброта". Казка для дітей українською. 

https://www.youtube.com/watch?v=I3y3RvqX4F8 

3. Поради для батьків «Як розважити дітей в умовах 

ізоляції». 

http://dnz28.zp.ua/wp-content/uploads/2022/12/Porady.-YAk-

rozvazhyty-ditej-v-umovah-izolyatsiyi.pdf 

4. Самоосвіта. Перегляд вебінару «Посттравматичний 

стресовий розлад (ПТСР)» травматерапевтка, Тетяна 

Назаренко https://www.youtube.com/watch?v=U-by0fJkb_E 

 

20.01.2023 

П’ятниця 

1.Дистанційне навчання. Вправи на розвиток мислення, 

пам'яті, уваги у дітей молодшого дошкільного віку. 

https://www.youtube.com/watch?v=Lw4gtQf0_l4 

2. ВЧИМО ЦИФРИ з КРОКОДИЛОМ! Розвиваючі мультики 

для дітей українською мовою. 

https://www.youtube.com/watch?v=OcSJeKKybF4 

3. Техніка релаксації Джейкобсона - зняття стресу та 

розслаблення - jacobsonrelaxationinUkrainian  (для педагогів 

та батьків).https://youtu.be/-EZD0ZHW0BU 

4. Курс з супроводу сімей. Заняття 4.“Бути в місці безпеки”. 

 

23.01.2023 

Понеділок 

1.Вправи з нейрогімнастики для дошкільнят. 

https://www.youtube.com/watch?v=8VUGmLQhbAY 

2. КАЗКА з БОМБОСХОВИЩА | Ольга Лапушена, "Хто 

найважливіший". Казка для дітей українською 

https://www.youtube.com/watch?v=aoEhj2Haw_0 

3. Порада для батьків.  Як думати позитивно. 

http://dnz28.zp.ua/wp-content/uploads/2022/12/Porada-YAk-

dumaty-pozytyvno..pdf 

4. Самоосвіта. Опрацювання посібника «Стійкі родини» 

VIVA together for children. 

 

24.01.2023 

1.Розвиток мовлення для дошкільнят. Дидактична анімаційна 

гра «Хованки». 

https://www.youtube.com/watch?v=Y_6sOf3IGxw
http://dnz28.zp.ua/wp-content/uploads/2022/12/Pamyatka-YAk-podolaty-paniku.pdf
http://dnz28.zp.ua/wp-content/uploads/2022/12/Pamyatka-YAk-podolaty-paniku.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=UKC-42gYW00
http://dnz28.zp.ua/wp-content/uploads/2022/12/Porady.-YAk-rozvazhyty-ditej-v-umovah-izolyatsiyi.pdf
http://dnz28.zp.ua/wp-content/uploads/2022/12/Porady.-YAk-rozvazhyty-ditej-v-umovah-izolyatsiyi.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=U-by0fJkb_E
https://youtu.be/-EZD0ZHW0BU
https://www.youtube.com/watch?v=8VUGmLQhbAY
http://dnz28.zp.ua/wp-content/uploads/2022/12/Porada-YAk-dumaty-pozytyvno..pdf
http://dnz28.zp.ua/wp-content/uploads/2022/12/Porada-YAk-dumaty-pozytyvno..pdf


Вівторок https://www.youtube.com/watch?v=33IRhtfBybs 

2. Цифри для дітей українською-цифри-рятівники готують 

запаси на зиму для білочки. 

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

3. Консультація для батьків «Подолання стресу під час 

війни».  

http://dnz28.zp.ua/wp-content/uploads/2022/12/Konsultatsiya-

dlya-batkiv.-PODOLANNYA-STRESU-PID-CHAS-VIJNY..pdf 

4. Самоосвіта. Опрацювання посібника «Стійкі родини» 

VIVA together for children. 

 

25.12.2022 

Середа 

1.Логопедичні вірші для дітей. Як швидко вчити вірші 

напам'ять? Мнемотаблиці. 

https://www.youtube.com/watch?v=-fG_IUMxj1Q 

2. КАЗКА з БОМБОСХОВИЩА | Ольга Лапушена, "Пихатий 

Півник". Казка для дітей українською 

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

3. 15 ігор з крупами для розвитку до дрібної моторики. Автор 

Стрєлець Валентина. 

http://dnz28.zp.ua/wp-content/uploads/2022/12/15-igor-z-

krupamy-dlya-rozvytku-do-dribnoyi-motoryky.-Avtor-Stryelets-

Valentyna..pdf 

4. Самоосвіта. Перегляд вебінару «Посттравматичний 

стресовий розлад (ПТСР)» травматерапевтка, Тетяна 

Назаренко https://www.youtube.com/watch?v=U-by0fJkb_E 

 

26.01.2023 

Четвер 

1.Про дівчинку, яка нічого не їла. Наталя Забіла 

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

2. Вчимо цифри-дошкільне виховання для дітей українською. 

https://www.youtube.com/watch?v=8I-hiJ7XHFw 

3. Поради для батьків  «Як заспокоїти дітей під час війни». 

http://dnz28.zp.ua/wp-content/uploads/2022/12/Porady.-YAk-

zaspokoyity-dytynu-pid-chas-vijny.pdf 

4. Самоосвіта. Перегляд вебінару на тему «Робота з 

втратою». https://www.youtube.com/watch?v=3MQ-66p7XoA 

 

27.01.2023 

П’ятниця 

1.Дидактичніігри на розвитокуваги,мислення та мовлення 

,,Плутанина,,,  ,,Який на смак?,, 

https://www.youtube.com/watch?v=J2YyAzzKoiE&t=117s 

2. Вчимо Цифри .Вірші для малят. Вчимося Рахувати 

Розвиваюче відео для дітей #64. 

https://www.youtube.com/watch?v=Uxx9NCeqg-M 

3.Техніка для саморегуляції стану. Батьки, педагоги. 

http://dnz28.zp.ua/wp-content/uploads/2022/12/Tehnika-dlya-

samoregulyatsiyi-stanu.-Batky-pedagogy..pdf 

4. Курс з супроводу сімей. Заняття5. “Бути в безпеці дома” – 

Управліннягнівом та дисципліна. 

 

30.01.2023 

Понеділок 

1.Розвиваючі ігри з пластикових кришечок. 

https://www.youtube.com/watch?v=AIRpQwGjFzY&t=6s 

2. Змішуємо КОЛЬОРИ | "А чи знаєте ви?" з журналу 

https://www.youtube.com/watch?v=33IRhtfBybs
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"Малюк КОТЯ" | пізнавальне відео українською мовою. 

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

3. Загальних рекомендації «Психологічна допомога в 

екстрених ситуаціях». 

http://dnz28.zp.ua/wp-content/uploads/2022/12/Porady-

Psyhologichna-dopomoga-v-ekstrenyh-sytuatsiyah.pdf 

4. Самоосвіта. Перегляд вебінару на тему «Робота з 

втратою». https://www.youtube.com/watch?v=3MQ-66p7XoA 

 

31.01.2023 

Вівторок 

1.ОРІЄНТУВАННЯ У ПРОСТОРІ. Ігри для дошкільників, які 

можна зробити своїми руками. 

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

2. Геометричні фігури для дітей. 

https://www.youtube.com/watch?v=f9mt5NudSTc 

3. ІГРИ З МАЛЮКАМИ, КОЛИ НЕМАЄ СВІТЛА. 

http://dnz28.zp.ua/wp-content/uploads/2022/12/IGRY-Z-

MALYUKAMY-KOLY-NEMAYE-SVITLA..pdf 

4. Самоосвіта. Перегляд вебінару на тему «Робота з 

втратою» Частина 2. 
https://www.youtube.com/watch?v=BqC6j3QzL-0 
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