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

Ірина ЧЕРНОВА 



Дата 

проведення 

заходу 

 

Назва заходу/посилання на активне джерело 

 

01.11.2022 

Вівторок 

1.Нейропсихологічна гра "Роби як Лорі" (повтори, якщо 

зможеш)https://www.youtube.com/watch?v=nWK56OV5CBQ  

2. Мультик про Аутизм. 

https://www.youtube.com/watch?v=Edab53a6Cfk 

3. Вправи на розвиток пізнавальної сфери  

Холодне – Гаряче ( завдання для дітей). 

https://www.youtube.com/watch?v=X7FeafXCqZY                    

4. Методичні розробки для навчання та розвитку дітей 

дошкільного віку (Самоосвіта). 

https://www.youtube.com/watch?v=c1zGDk167qY  

5.Участь у Курсі «Подолання стресу війни і практики 

підтримки». Урок #2  https://youtu.be/JG3pFQZqVg8 

 

02.11.2022 

Середа 

1.Вправа для зняття стресу "Пір’їна/ статуя". 

https://www.youtube.com/watch?v=nvT2vyWfa6I 

2. Поради батькам для кращого розуміння психології дитини. 

https://www.youtube.com/watch?v=NGHb8FNvV64&t=49s 

3. Знайомимося з порами року та назвами місяців.              

https://youtu.be/fbE5kmaCWOE  (завдання для дітей)                 

4. Влаштуйте «сімейні» 3D-тури музеями України Музеї 

України просто неба (Самоосвіта) 

.https://museums.authenticukraine.com.ua/ua/ 
5. Участь у Курсі «Подолання стресу війни і практики 

підтримки». Урок #3   https://youtu.be/oqqWQ0MWlZc 

 

03.11.2022 

Четвер 

1.Розвиваючі мовні ігри для дітей 3-5 років. 

https://www.youtube.com/watch?v=8ocueX8_7CU 

2. Вправа для зняття стресу "Квітка та свічка". 

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

3. Кінезіологічні вправи - "гімнастика для мозку". 

https://youtu.be/44SEJPL6p-U 

4. Вебінар  «Дитячі страхи: від норми до патології. 

Педагогічна підтримка» (Самоосвіта)   
https://youtu.be/_snmAbdstog  

5. Участь у Курсі «Подолання стресу війни і практики 

підтримки». Урок #4.  https://youtu.be/qkrn3WBI9NY  

 

04.11.2022 

П’ятниця 

1.Заняття для дітей 2, 3, 4 років. Вчимо цифри і виконуємо 

завдання від цифр. https://youtu.be/vEHeE-c-Cy0 

2. Вправа для зняття стресу "М’ячики-антистрес". 

https://www.youtube.com/watch?v=qT6O4vCDFyY 

3. Розвиваючі ігри з пластикових кришечок. 

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

4. Національний музей природознавства (Самоосвіта).               

https://naturalhistory.si.edu/visit/virtual-tour 

5. Участь у Курсі «Подолання стресу війни і практики 

підтримки». Урок #5. https://youtu.be/ed9CgHdvbL0 

https://www.youtube.com/watch?v=nWK56OV5CBQ
https://www.youtube.com/watch?v=X7FeafXCqZY
https://www.youtube.com/watch?v=c1zGDk167qY
https://youtu.be/fbE5kmaCWOE
https://museums.authenticukraine.com.ua/ua/
https://www.youtube.com/watch?v=8ocueX8_7CU
https://www.youtube.com/watch?v=hVTqEEVUZaw
https://youtu.be/_snmAbdstog
https://youtu.be/vEHeE-c-Cy0
https://www.youtube.com/watch?v=AIRpQwGjFzY
https://naturalhistory.si.edu/visit/virtual-tour


 

07.11.2022 

Понеділок 

1.Консультування батьків «Виховання самостійності у 

дітей».  

2. Поради батькам. Як привчити дитину до самостійності?» 

https://youtu.be/gQd_8Wcavd0 

3. Кінезіологічні вправи для дітей - "Гімнастика для мозку". 

https://youtu.be/44SEJPL6p-U 

4. Вебінар «Сила і руйнівна дія страхів. Частина ІІ». 

(Самоосвіта) (https://youtu.be/aX9UPFgtcvw) 

 

08.11.2022 

Вівторок 

1.Пам’ятка для педагогів “Як на вас може вплинути 

травматичний досвід». 

2. Консультування батьків «Профілактика постравматичних 

стресових розладів у дітей».                                                              

3. Онлайн платформа для розвитку дітей (інтерактивні 

вправи, цікаві завдання. https://learning.ua/#google_vignette 

4. Вебінар. Як перевірити правдивість джерела інформації.    

(Самоосвіта). https://www.pedrada.com.ua/article/3025-yak-

perevriti-pravdivst-djerela-nformats 

 

09.11.2022 

Середа 

1.Платформа «Розвиток дитини». Практичні завдання для 

всебічного розвитку дітей. https://childdevelop.com.ua/ 

2. Ранкова активація мозку. Пальчикова гімнастика. 

https://www.youtube.com/watch?v=9u73LHrVP10 

3. «Family Простір»: Чим зайняти малечу вдома? Цікаві ігри 

та розваги для дитини.                                                    

htps://www.youtube.com/watch?v=HpUaC5TDR5I 

4. Вебінар «Мандала в роботі психолога» (Самоосвіта). 

(https://youtu.be/WPhboj67AI4). 

 

10.11.2022 

Четвер 

1.Розвиваючі ігри-вікторини дітей 3-5 років. 

https://www.youtube.com/watch?v=ksUyX3TCfwk                     

2.Логічні ігри на розвиток міркування та кмітливості дітей 3-

4 років.   https://www.youtube.com/watch?v=OKK4ltCP028 . 

3.Пальчикова гімнастика " Дві долоньки" 

https://www.youtube.com/watch?v=eo8CCcI8wPs                      

4. Вебінар. «Стрес. Травма. Діти: перші кроки допомоги». 

(Самоосвіта) (https://youtu.be/GRkfNqvToxM).  

 

11.11.2022 

П’ятниця 

1.Ігри для дошкільників. Геометричні фігури. 

https://www.youtube.com/watch?v=dL8ivwAmPDQ 

2. Розвиваючі заняття для дітей 2-4 роки від Кідіум | 

Розвиток дітей. 

https://www.youtube.com/watch?v=ZSfOOMbpfM8&t=130s 

3. Ігри на розвиток дихання. 

https://www.youtube.com/watch?v=tyHUA8A4wzM&t=24s 

4.Вебінар «Кризове консультування для фахівців 

психологічної служби освіти в Україні» (Самоосвіта). 

(https://youtu.be/N2H9Ly7aOnE) 

 

14.11.2022 

1.Вправи на подолання стресу та тривожності. 

https://www.youtube.com/watch?v=I4Svt11o3-I 

2. Скажи Навпаки АНТОНІМИ дидактична гра. 

https://www.youtube.com/watch?v=gQd_8Wcavd0&t=0s
https://youtu.be/44SEJPL6p-U
https://youtu.be/aX9UPFgtcvw
https://learning.ua/#google_vignette
https://www.pedrada.com.ua/article/3025-yak-perevriti-pravdivst-djerela-nformats
https://www.pedrada.com.ua/article/3025-yak-perevriti-pravdivst-djerela-nformats
https://childdevelop.com.ua/
https://youtu.be/WPhboj67AI4
https://www.youtube.com/watch?v=ksUyX3TCfwk
https://www.youtube.com/watch?v=OKK4ltCP028
https://www.youtube.com/watch?v=eo8CCcI8wPs
https://youtu.be/GRkfNqvToxM
https://www.youtube.com/watch?v=dL8ivwAmPDQ
https://www.youtube.com/watch?v=ZSfOOMbpfM8&t=130s
https://youtu.be/N2H9Ly7aOnE
https://www.youtube.com/watch?v=I4Svt11o3-I


Понеділок https://www.youtube.com/watch?v=uAdEmGKjxVM 

3. Гра-релаксація "У лісі". 

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

4. Вебінар «Як говорити з дитиною про війну. Техніки 

психологічної допомоги дитині» (Самоосвіта). 

(https://youtu.be/l_a1NBhztOs). 

 

15.11.2022 

Вівторок 

1.Гра-медитація "Я море". 

https://www.youtube.com/watch?v=4SZI16iUrA8 

2.Смішна вправа для дітей / Емоційна розігрівка / Маски-

гримаски. 

https://www.youtube.com/watch?v=tZI68PS5XAM 

3.Знайди Помилки Художника  ДИДАКТИЧНА гра, 

Завдання для дітей. 

https://www.youtube.com/watch?v=mD5qkLz_-Ts 

4.Слухайте казки народів світу, озвучені відомими 

українцями.  https://kazky.suspilne.media/list.php (батькам) 

 

16.11.2022 

Середа 

1.Пальчикова гра "Ми листочки". 

https://www.youtube.com/watch?v=npjmTX3C1YU 

2.Релаксаційні вправи для дітей. 

https://www.youtube.com/watch?v=ZcFJ6kjN3nc 

3.Дидактичні ігри на розвиток уваги,мислення та мовлення 

,,Плутанина,, ,,Який на смак?. 

https://www.youtube.com/watch?v=J2YyAzzKoiE&t=61s 

4. Вебінар «Дозволь собі бути щасливим» (Самоосвіта). 

(https://youtu.be/F0vuS2vnf28). 

 

17.11.2022 

Четвер 

1.Пантоміма / Пластична руханка для дітей. 

https://www.youtube.com/watch?v=frX5RjKkdI8 

2. Дидактична гра "Що не так?". Виправ помилки. 

https://www.youtube.com/watch?v=bZX4u5BLq_A 

3. Дітям про дихання. Дихальні вправи для діток. 

https://www.youtube.com/watch?v=CWTYT2sas-o 

4. Опрацювання. «Дерево казок» — читати та слухати казки 

(аудіо) різних народів. https://derevo-kazok.org/audio-tales/ 

 

18.11.2022 

П’ятниця 

1.Пальчикова гра "Добрий день".  

https://www.youtube.com/watch?v=JO37-6auCxE 

2. Дидактична гра "Знайди пару" розвиваємо 

логіку. #гра #логіка #дидактичнагра 

https://www.youtube.com/watch?v=k5H3HYeXNpA 

3. Вправи на розвиток дихання. 

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

4. Самоосвіта. Національна освітня інтернет-

платформа. https://vseosvita.ua/ 

 

21.11.2022 

Понеділок 

1.Дидактичні ігри ,,Знайди відмінності,, -ігри на розвиток 

уваги. 

https://www.youtube.com/watch?v=HvfPSvKzk7A 

2. Мультик, який навчить дітей назві пальців на руках. 

https://www.youtube.com/watch?v=oK5Bba0M0us&amp;feature

https://youtu.be/l_a1NBhztOs
https://www.youtube.com/watch?v=4SZI16iUrA8
https://www.youtube.com/watch?v=tZI68PS5XAM
https://www.youtube.com/watch?v=mD5qkLz_-Ts
https://kazky.suspilne.media/list.php
https://www.youtube.com/watch?v=npjmTX3C1YU
https://www.youtube.com/watch?v=ZcFJ6kjN3nc
https://www.youtube.com/watch?v=J2YyAzzKoiE&t=61s
https://youtu.be/F0vuS2vnf28
https://www.youtube.com/watch?v=frX5RjKkdI8
https://www.youtube.com/watch?v=bZX4u5BLq_A
https://www.youtube.com/watch?v=CWTYT2sas-o
https://derevo-kazok.org/audio-tales/
https://www.youtube.com/watch?v=JO37-6auCxE
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
https://www.youtube.com/watch?v=leOJqoXwtCg
https://vseosvita.ua/
https://www.youtube.com/watch?v=HvfPSvKzk7A


=youtu.be&amp;app=desktop&amp;fbclid=IwAR11QmIdpP1fO

GNHE8Xz3YywcsMB9znkuwL55oxT8eqd9vuyZvN2YgImyK I 

3. Дихальні вправи для дітей.  

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

4. Ресурси позитивного батьківства від ЮНІСЕФ «П’ять мов 

у спілкуванні з дитиною». 

https://www.unicef.org/ukraine/documents/five-lovelanguages-

in-communication-with-child. 

 

22.11.2022 

Вівторок 

1.Пальчикова гра "Долонька - кулак". 

https://www.youtube.com/watch?v=egzr3Bi3HsM 

2.Скажи навпаки. Доберіть антоніми. Ігрова вправа.  

https://www.youtube.com/watch?v=lS6Pn8kiaM8 

3. Веселі вправи для дихання. 

https://www.youtube.com/watch?v=2IzKalCtsPY 

4. Онлайн-медіаресурс, присвячений освіті та вихованню 

дітей в Україні . https://osvitoria.media/ (Самоосвіта). 

 

23.11.2022 

Середа 

1.Підготовка до школи. Геометричні фігури. Відео уроки з 

підготовки до школи. https://youtu.be/KtntLvqbsos 

2. Гімнастика для очей «Пес Патрон». 

https://www.youtube.com/watch?v=qWPw0h4KPLQ 

3. Консультація для батьків «Користь пальчикової 

гімнастики для дітей». 

https://www.youtube.com/watch?v=RKTfJdB3zwM 

4. Вебінар «Як підвищити ефективність дистанційної 

роботи». (Самоосвіта). 

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

 

24.11.2022 

Четвер 

1.Пальчикова гра "Осінь, осінь приходь". 

https://www.youtube.com/watch?v=jhc0mCLkVH0 

2."Загадковий світ емоцій" - розвиваємо емоційний інтелект. 

https://www.youtube.com/watch?v=RNJ3xCUS-i4 

3. Ігри на розвиток дихання. 

https://www.youtube.com/watch?v=tyHUA8A4wzM&t=155 

4. Консультація для батьків «Роль сім'ї у національно-

патріотичному вихованні дітей дошкільного віку». 

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

 

25.11.2022 

П’ятниця 

1.ЛОГИК - ЛЕНД!!!! (Вправи на розвиток уваги). 

https://www.youtube.com/watch?v=fACva5nbI38 

2. Гімнастика для очей / Gymnastics for the eyes 

https://www.youtube.com/watch?v=8G87kg9s1HM 

3. Консультація для батьків "Як допомогти дітям 

дошкільного віку пережити травматичні події". 
https://www.youtube.com/watch?v=yPZVExk7Yqw 

4. Розвиваючі ігри з малюками     (Опрацювання, самоосвіта).               

https://www.youtube.com/user/reverslink/videos 

 

28.11.2022 

1.Пальчикова гра "Ми прокинулися" 

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

2.ЛОГИК - ЛЕНД!!!! (Вправи на розвиток пам'яті). 

https://www.youtube.com/watch?v=FpXJTsNfjlo
https://www.unicef.org/ukraine/documents/five-lovelanguages-in-communication-with-child
https://www.unicef.org/ukraine/documents/five-lovelanguages-in-communication-with-child
https://www.youtube.com/watch?v=egzr3Bi3HsM
https://www.youtube.com/watch?v=lS6Pn8kiaM8
https://www.youtube.com/watch?v=2IzKalCtsPY
https://osvitoria.media/
https://youtu.be/KtntLvqbsos
https://www.youtube.com/watch?v=qWPw0h4KPLQ
https://www.youtube.com/watch?v=MbFvVyacZOE
https://www.youtube.com/watch?v=jhc0mCLkVH0
https://www.youtube.com/watch?v=tyHUA8A4wzM&t=155
https://www.youtube.com/watch?v=buRHWrsisnc
https://www.youtube.com/watch?v=fACva5nbI38
https://www.youtube.com/watch?v=8G87kg9s1HM
https://www.youtube.com/watch?v=yPZVExk7Yqw
https://www.youtube.com/watch?v=MNacFHWCgVQ


 

Понеділок https://www.youtube.com/watch?v=G1RIamSt-ck 

3. Консультація для батьків "Щасливі діти...хто вони?".  

https://www.youtube.com/watch?v=m-txbL5VORQ 

4. Розвиваючі ігри з малюками     (Опрацювання, самоосвіта).               

https://www.youtube.com/user/reverslink/videos 

 

29.11.2022 

Вівторок 

1.Дидактична гра "Що знаходиться вгорі, що внизу?" для 

дітей 4 року життя. 

https://www.youtube.com/watch?v=2gqGz4DwM9A 

2. Терапевтична казка на ніч для дітей під час війни «Герої 

також плачуть». 

https://www.youtube.com/watch?v=xCrECMMZy1k 

3. Дидактичні ігри «Який малюнок наступний» 

.https://childdevelop.com.ua/worksheets/1950/                                       

4. Вебінар «Як надавати психологічну допомогу і залишатися 

в ресурсі»  (Самоосвіта). (https://youtu.be/n2cMi1nxaQQ).  

 

30.11.2022 

Середа 

1.Пальчикові ігри з олівцями, дрібна моторика. 

https://www.youtube.com/watch?v=-dTeN8QdB4Q 

2. Ранкова зарядка ВВЕРХ - ВНИЗ - 3Д Руханка  

3. Фізкультхвилинка. Дитячі Пісні З Любов’ю До Дітей. 

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

4. Вебінар «Арт методики в кризових інтервенціях з дітьми». 

(Самоосвіта) (https://youtu.be/- 232e6-GYBs). 

https://www.youtube.com/watch?v=m-txbL5VORQ
https://www.youtube.com/watch?v=xCrECMMZy1k
https://childdevelop.com.ua/worksheets/1950/
https://youtu.be/n2cMi1nxaQQ
https://www.youtube.com/watch?v=-dTeN8QdB4Q

