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

Ірина ЧЕРНОВА 



Дата 

проведення 

заходу 

 

Назва заходу/посилання на активне джерело 

 

01.12.2022 

Четвер 

1. Нейропсихологічна гра "Майстерні руки" (повтори, якщо 

зможеш). 

https://www.youtube.com/watch?v=H3jbfL0zUYo&t=5s 

2. ЛОГИК - ЛЕНД!!!! (Вправи на розвиток мислення). 

https://www.youtube.com/watch?v=kGFkLZLl3hE 

3.Ознайомлення ."Дихальні картки" для дітей та дорослих. 

Дуже простий, ігровий і дієвий. HalynaTytyshГО "Смарт 

освіта"UNICEF Ukraine , Олена КалюкЗавантажити можна 

тут (в передмові є докладна інструкція). 

https://www.unicef.org/.../26001/file/Breathe_cards_Royz.pdf 

4.Підготовка пам’ятки для педагогів «Рекомендації щодо 

роботи з людьми під час кризи та після важких життєвих 

подій». 

 

02.12.2022 

П’ятниця 

1. Цікаві ігри для дошкільнят з тваринами 

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

2. Пальчиковіігри. Вправа "Сонечко". 

https://www.youtube.com/watch?v=WN6vT-ouLiE 

3. Батькам  в скарбничку «Проведи корисно час з дитиною». 

Прості та швидкі орігамі для дітей. Звірі з паперу. 

https://www.youtube.com/watch?v=JLV8_RZ-WEA 

4. Вебінар для педагогів 

«Як вчителю та вихователю бути в ресурсі під час Воєнного 

стану. Підтримка батьків та дітей». 

https://www.youtube.com/watch?v=6D27jlwfJeU 

Піфагор освітня платформа. 

 

05.12.2022 

Понеділок 

1.Гра "ВІДГАДАЙ ЗВУКИ ЗИМИ" 

https://www.youtube.com/watch?v=M9dC3RMl5GM 

2. «Дихальні картки" для дітей та дорослих. Дуже простий, 

ігровий і дієвий. HalynaTytyshГО "Смарт освіта"UNICEF 

Ukraine , Олена КалюкЗавантажити можна тут (в передмові є 

докладна інструкція). 

https://www.unicef.org/.../26001/file/Breathe_cards_Royz.pdf 

3. Вправи на логіку для дошкільнят «4-ий зайвий». 

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

4. Практичні рекомендації педагогам. Як надати першу 

психологічну допомогу? 

https://www.youtube.com/watch?v=8t8aqEozZxs 

 

06.12.2022 

Вівторок 

1. Вправа для зняттястресу "Ледачийкіт" 

https://www.youtube.com/watch?v=NHBEUdOaHg8 

2. Гра "Четвертий зайвий" ПОРИ РОКУ 

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

3. Нейровправи. Вправи для міжпівкульної взаємодії. 

https://www.youtube.com/watch?v=s1CGgIFAD6Y 

4. Підготовка консультації для батьків 

 «Формування в дитини здорової самооцінки». 

https://www.youtube.com/watch?v=H3jbfL0zUYo&t=5s
https://www.youtube.com/watch?v=kGFkLZLl3hE
https://www.facebook.com/htytysh?__cft__%5b0%5d=AZUACFroXZdXsemPK78-3CF42udscjP8jVPEKMwnH1xaAOcDhLVS4diGpB0SPm_n5cYLWtxd9WbXuEQjuezN4NB1s3U77BJFNLbzkBkRgaE5IpAhlifYw4J1kOcksvVs_MmhivCYpyJCuT6PdEzQMctT&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/htytysh?__cft__%5b0%5d=AZUACFroXZdXsemPK78-3CF42udscjP8jVPEKMwnH1xaAOcDhLVS4diGpB0SPm_n5cYLWtxd9WbXuEQjuezN4NB1s3U77BJFNLbzkBkRgaE5IpAhlifYw4J1kOcksvVs_MmhivCYpyJCuT6PdEzQMctT&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/smartosvita?__cft__%5b0%5d=AZUACFroXZdXsemPK78-3CF42udscjP8jVPEKMwnH1xaAOcDhLVS4diGpB0SPm_n5cYLWtxd9WbXuEQjuezN4NB1s3U77BJFNLbzkBkRgaE5IpAhlifYw4J1kOcksvVs_MmhivCYpyJCuT6PdEzQMctT&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/smartosvita?__cft__%5b0%5d=AZUACFroXZdXsemPK78-3CF42udscjP8jVPEKMwnH1xaAOcDhLVS4diGpB0SPm_n5cYLWtxd9WbXuEQjuezN4NB1s3U77BJFNLbzkBkRgaE5IpAhlifYw4J1kOcksvVs_MmhivCYpyJCuT6PdEzQMctT&__tn__=-%5dK-R
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.unicef.org%2Fukraine%2Fmedia%2F26001%2Ffile%2FBreathe_cards_Royz.pdf%3Ffbclid%3DIwAR2-Tq5kck_SoeQYgwzy6Tyt-A4HrORJ48BV3uzd7NmFkIiErIWLvUfJdt8&h=AT2VF5vnhBy_CQS0aolDZuImPZAHopJhsA2XllkCfRvJZGkGEzVaMebwQWtMDut23nWP_JBPhYlgvzT8YrcstVjcAbuveheJQRf_ZcrNqGbOx8HT24nDwBMLy48yDQVMjMU&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT1kvk6v2nzfYYaDF6Bx1ret12XSREhtbd3GjuG7cm_o5iBsGI-rWlxlXJRPT3ngeeg931xMwakHFRo8X27wQLdAO49uTZcewd3g-r92bKyOHWwQvlZILOSMeJSRLCe1qRDSCm1oRSGTDdnyOImO7vS8gsDuBTruflDfTRk8bB2eCMcUH7A
https://www.youtube.com/watch?v=qaaPAlX_xLA
https://www.youtube.com/watch?v=WN6vT-ouLiE
https://www.youtube.com/watch?v=JLV8_RZ-WEA
https://www.youtube.com/watch?v=M9dC3RMl5GM
https://www.facebook.com/htytysh?__cft__%5b0%5d=AZUACFroXZdXsemPK78-3CF42udscjP8jVPEKMwnH1xaAOcDhLVS4diGpB0SPm_n5cYLWtxd9WbXuEQjuezN4NB1s3U77BJFNLbzkBkRgaE5IpAhlifYw4J1kOcksvVs_MmhivCYpyJCuT6PdEzQMctT&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/htytysh?__cft__%5b0%5d=AZUACFroXZdXsemPK78-3CF42udscjP8jVPEKMwnH1xaAOcDhLVS4diGpB0SPm_n5cYLWtxd9WbXuEQjuezN4NB1s3U77BJFNLbzkBkRgaE5IpAhlifYw4J1kOcksvVs_MmhivCYpyJCuT6PdEzQMctT&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/UNICEFUkraine?__cft__%5b0%5d=AZUACFroXZdXsemPK78-3CF42udscjP8jVPEKMwnH1xaAOcDhLVS4diGpB0SPm_n5cYLWtxd9WbXuEQjuezN4NB1s3U77BJFNLbzkBkRgaE5IpAhlifYw4J1kOcksvVs_MmhivCYpyJCuT6PdEzQMctT&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/UNICEFUkraine?__cft__%5b0%5d=AZUACFroXZdXsemPK78-3CF42udscjP8jVPEKMwnH1xaAOcDhLVS4diGpB0SPm_n5cYLWtxd9WbXuEQjuezN4NB1s3U77BJFNLbzkBkRgaE5IpAhlifYw4J1kOcksvVs_MmhivCYpyJCuT6PdEzQMctT&__tn__=-%5dK-R
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.unicef.org%2Fukraine%2Fmedia%2F26001%2Ffile%2FBreathe_cards_Royz.pdf%3Ffbclid%3DIwAR2-Tq5kck_SoeQYgwzy6Tyt-A4HrORJ48BV3uzd7NmFkIiErIWLvUfJdt8&h=AT2VF5vnhBy_CQS0aolDZuImPZAHopJhsA2XllkCfRvJZGkGEzVaMebwQWtMDut23nWP_JBPhYlgvzT8YrcstVjcAbuveheJQRf_ZcrNqGbOx8HT24nDwBMLy48yDQVMjMU&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT1kvk6v2nzfYYaDF6Bx1ret12XSREhtbd3GjuG7cm_o5iBsGI-rWlxlXJRPT3ngeeg931xMwakHFRo8X27wQLdAO49uTZcewd3g-r92bKyOHWwQvlZILOSMeJSRLCe1qRDSCm1oRSGTDdnyOImO7vS8gsDuBTruflDfTRk8bB2eCMcUH7A
https://www.youtube.com/watch?v=CnjP_ApmEzU
https://www.youtube.com/watch?v=NHBEUdOaHg8
https://www.youtube.com/watch?v=yNIetvvgLhY
https://www.youtube.com/watch?v=s1CGgIFAD6Y


 

07.12.2022 

Середа 

1.Дидактична гра "Четвертий зайвий. Овочі" . 

https://www.youtube.com/watch?v=gJ1MenLuaCA 

2. Вправа для зняттястресу "Лимон" 

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

3. Байдужість - співчуття. Мотивуючий мультфільм. 

https://www.youtube.com/watch?v=VXHd3rzuaKI 

4. Підготовка інформація до батьків 

 «Дитячий майданчик. Як уникнути конфліктів та істерик?». 

 

08.12.2022 

Четвер 

1.Гра з олівцями: розвиток уваги, пам'яти, уваги, 

орієнтування у просторі. 

https://www.youtube.com/watch?v=AFHJsFlP9Qo 

2. Нейровправи. Вправи для міжпівкульної взаємодії. 

https://www.youtube.com/watch?v=s1CGgIFAD6Y 

3. Вправи на розвиток дихання. 

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

4. Підготовка інформація до батьків 

 «Як підтримати міцний зв’язок із дитиною у 

психотравмуючих обставинах». 

 

09.12.2022 

П’ятниця 

1.Гра "Вірю / не вірю". Довкілля. 

https://www.youtube.com/watch?v=r5k-lGA3iz8 

2. Доброта. Мотивуючий мультфільм. 

https://www.youtube.com/watch?v=0T1ZQKO1DwY 

3. Нейровправи для дошкільнят. 

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

4. Підготовка інформація до батьків 

«Ігри для зняття стресу у дітей від С.Ройз». 

 

12.12.2022 

Понеділок 

1.Для чого нам цей предмет.Завдання для дітей. 

https://www.youtube.com/watch?v=Vhz-qafjTK8 

2. "Дихальні картки" для дітей та дорослих. Дуже простий, 

ігровий і дієвий. HalynaTytyshГО "Смарт освіта"UNICEF 

Ukraine , Олена Калюк. 

Завантажити можна тут (в передмові є докладна інструкція) 

https://www.unicef.org/.../26001/file/Breathe_cards_Royz.pdf 

Релаксаційні вправи для дітей. 

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

3. Гімнастика для мозку Урок 1 | Розвиток 

.дітейhttps://youtu.be/difXRMjl79k 

4. Підготовка консультації для батьків 

 «Вчимо дітей спілкуватися». 

 

13.12.2022 

Вівторок 

1.Розвиток мовлення для дошкільнят. Дидактична гра "Назви 

лагідно ". 

https://www.youtube.com/watch?v=_AQ2-IuBW74 

2. Гра-медитація "Я море". 

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

3.Пальчикова гімнастика "Каченята". 

https://www.youtube.com/watch?v=ZG95JK40K4U 

4. Підготовка інформації  для батьків«Як допомогти дитині 

https://www.youtube.com/watch?v=gJ1MenLuaCA
https://www.youtube.com/watch?v=hguSKqCOJOM
https://www.youtube.com/watch?v=VXHd3rzuaKI
https://www.youtube.com/watch?v=AFHJsFlP9Qo
https://www.youtube.com/watch?v=s1CGgIFAD6Y
https://www.youtube.com/watch?v=leOJqoXwtCg
https://www.youtube.com/watch?v=a-TisyZOtpI
https://www.youtube.com/watch?v=Vhz-qafjTK8
https://www.facebook.com/htytysh?__cft__%5b0%5d=AZUACFroXZdXsemPK78-3CF42udscjP8jVPEKMwnH1xaAOcDhLVS4diGpB0SPm_n5cYLWtxd9WbXuEQjuezN4NB1s3U77BJFNLbzkBkRgaE5IpAhlifYw4J1kOcksvVs_MmhivCYpyJCuT6PdEzQMctT&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/htytysh?__cft__%5b0%5d=AZUACFroXZdXsemPK78-3CF42udscjP8jVPEKMwnH1xaAOcDhLVS4diGpB0SPm_n5cYLWtxd9WbXuEQjuezN4NB1s3U77BJFNLbzkBkRgaE5IpAhlifYw4J1kOcksvVs_MmhivCYpyJCuT6PdEzQMctT&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/UNICEFUkraine?__cft__%5b0%5d=AZUACFroXZdXsemPK78-3CF42udscjP8jVPEKMwnH1xaAOcDhLVS4diGpB0SPm_n5cYLWtxd9WbXuEQjuezN4NB1s3U77BJFNLbzkBkRgaE5IpAhlifYw4J1kOcksvVs_MmhivCYpyJCuT6PdEzQMctT&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/UNICEFUkraine?__cft__%5b0%5d=AZUACFroXZdXsemPK78-3CF42udscjP8jVPEKMwnH1xaAOcDhLVS4diGpB0SPm_n5cYLWtxd9WbXuEQjuezN4NB1s3U77BJFNLbzkBkRgaE5IpAhlifYw4J1kOcksvVs_MmhivCYpyJCuT6PdEzQMctT&__tn__=-%5dK-R
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.unicef.org%2Fukraine%2Fmedia%2F26001%2Ffile%2FBreathe_cards_Royz.pdf%3Ffbclid%3DIwAR2-Tq5kck_SoeQYgwzy6Tyt-A4HrORJ48BV3uzd7NmFkIiErIWLvUfJdt8&h=AT2VF5vnhBy_CQS0aolDZuImPZAHopJhsA2XllkCfRvJZGkGEzVaMebwQWtMDut23nWP_JBPhYlgvzT8YrcstVjcAbuveheJQRf_ZcrNqGbOx8HT24nDwBMLy48yDQVMjMU&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT1kvk6v2nzfYYaDF6Bx1ret12XSREhtbd3GjuG7cm_o5iBsGI-rWlxlXJRPT3ngeeg931xMwakHFRo8X27wQLdAO49uTZcewd3g-r92bKyOHWwQvlZILOSMeJSRLCe1qRDSCm1oRSGTDdnyOImO7vS8gsDuBTruflDfTRk8bB2eCMcUH7A
https://www.youtube.com/watch?v=ZcFJ6kjN3nc
https://youtu.be/difXRMjl79k
https://www.youtube.com/watch?v=_AQ2-IuBW74
https://www.youtube.com/watch?v=4SZI16iUrA8
https://www.youtube.com/watch?v=ZG95JK40K4U


відновити відчуття безпеки?». 

 

14.12.2022 

Середа 

1.Розвиток мовлення для дошкільнят. Дидактична анімаційна 

гра "Хованки". 

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

2."Дихальні картки" для дітей та дорослих. Дуже простий, 

ігровий і дієвий. HalynaTytyshГО "Смарт освіта"UNICEF 

Ukraine , Олена Калюк. 

Завантажити можна тут (в передмові є докладна інструкція). 

https://www.unicef.org/.../26001/file/Breathe_cards_Royz.pdf 

3.  Гімнастика для мозку Урок 1 | Розвиток дітей. 

https://youtu.be/difXRMjl79k 

4.Порада для педагогів «Швидке подолання тривоги». 

 

15.12.2022 

Четвер 

1.Вправи для розвитку пам'яті (для дітей з ООП) 

https://www.youtube.com/watch?v=46GRicp0nWI 

2. Вправи на подолання стресу та тривожності. 

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

3.Самоосвіта.Опрацьовання «Кінезіологічні вправи» Дніпро, 

2022. 

4.Порада для батьків «Магічні слова у спілкування з 

дитиною». 

 

16.12.2022 

П’ятниця 

1.Цікаві ігри: розвиток пам'яті, уваги, дихальна вправа, 

психогімнастика. 

https://www.youtube.com/watch?v=lakuTMw6MSo 

2. "Дихальні картки" для дітей та дорослих. Дуже простий, 

ігровий і дієвий. HalynaTytyshГО "Смарт освіта"UNICEF 

Ukraine , Олена Калюк. 

Завантажити можна тут (в передмові є докладна інструкція). 

https://www.unicef.org/.../26001/file/Breathe_cards_Royz.pdf 

3.Гімнастика для мозку Урок 1 | Розвиток дітей. 

https://youtu.be/difXRMjl79k 

4.Самоосвіта.Опрацьовання «Розвиваємо обидві півкулі» 

Руслана Шаліна. 

 

19.12.2022 

Понеділок 

1.Гра "Скільки кубиків потрібно?". Розвиток логічного 

мислення. 

https://www.youtube.com/watch?v=TLVzGhW3ibE 
2. Дихальна гімнастика, релаксація для дітей та дорослих. 

https://www.youtube.com/watch?v=67nsp58w284 

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

https://youtu.be/rgCKR29V-S0 

4. Порада для педагогів «Відновлення власних ресурсів». 

 

20.12.2022 

Вівторок 

1.Математика для дошкільнят. Дидактична гра "Скільки 

було?" , анімаційна гра "Відгадай". 

https://www.youtube.com/watch?v=vSuSVKJJ2rY 

2. "Дихальні картки" для дітей та дорослих. Дуже простий, 

ігровий і дієвий. HalynaTytyshГО "Смарт освіта"UNICEF 

Ukraine , Олена Калюк. 

Завантажити можна тут (в передмові є докладна інструкція). 

https://www.youtube.com/watch?v=33IRhtfBybs
https://www.facebook.com/htytysh?__cft__%5b0%5d=AZUACFroXZdXsemPK78-3CF42udscjP8jVPEKMwnH1xaAOcDhLVS4diGpB0SPm_n5cYLWtxd9WbXuEQjuezN4NB1s3U77BJFNLbzkBkRgaE5IpAhlifYw4J1kOcksvVs_MmhivCYpyJCuT6PdEzQMctT&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/htytysh?__cft__%5b0%5d=AZUACFroXZdXsemPK78-3CF42udscjP8jVPEKMwnH1xaAOcDhLVS4diGpB0SPm_n5cYLWtxd9WbXuEQjuezN4NB1s3U77BJFNLbzkBkRgaE5IpAhlifYw4J1kOcksvVs_MmhivCYpyJCuT6PdEzQMctT&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/UNICEFUkraine?__cft__%5b0%5d=AZUACFroXZdXsemPK78-3CF42udscjP8jVPEKMwnH1xaAOcDhLVS4diGpB0SPm_n5cYLWtxd9WbXuEQjuezN4NB1s3U77BJFNLbzkBkRgaE5IpAhlifYw4J1kOcksvVs_MmhivCYpyJCuT6PdEzQMctT&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/UNICEFUkraine?__cft__%5b0%5d=AZUACFroXZdXsemPK78-3CF42udscjP8jVPEKMwnH1xaAOcDhLVS4diGpB0SPm_n5cYLWtxd9WbXuEQjuezN4NB1s3U77BJFNLbzkBkRgaE5IpAhlifYw4J1kOcksvVs_MmhivCYpyJCuT6PdEzQMctT&__tn__=-%5dK-R
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.unicef.org%2Fukraine%2Fmedia%2F26001%2Ffile%2FBreathe_cards_Royz.pdf%3Ffbclid%3DIwAR2-Tq5kck_SoeQYgwzy6Tyt-A4HrORJ48BV3uzd7NmFkIiErIWLvUfJdt8&h=AT2VF5vnhBy_CQS0aolDZuImPZAHopJhsA2XllkCfRvJZGkGEzVaMebwQWtMDut23nWP_JBPhYlgvzT8YrcstVjcAbuveheJQRf_ZcrNqGbOx8HT24nDwBMLy48yDQVMjMU&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT1kvk6v2nzfYYaDF6Bx1ret12XSREhtbd3GjuG7cm_o5iBsGI-rWlxlXJRPT3ngeeg931xMwakHFRo8X27wQLdAO49uTZcewd3g-r92bKyOHWwQvlZILOSMeJSRLCe1qRDSCm1oRSGTDdnyOImO7vS8gsDuBTruflDfTRk8bB2eCMcUH7A
https://youtu.be/difXRMjl79k
https://www.youtube.com/watch?v=46GRicp0nWI
https://www.youtube.com/watch?v=I4Svt11o3-I
https://www.facebook.com/htytysh?__cft__%5b0%5d=AZUACFroXZdXsemPK78-3CF42udscjP8jVPEKMwnH1xaAOcDhLVS4diGpB0SPm_n5cYLWtxd9WbXuEQjuezN4NB1s3U77BJFNLbzkBkRgaE5IpAhlifYw4J1kOcksvVs_MmhivCYpyJCuT6PdEzQMctT&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/htytysh?__cft__%5b0%5d=AZUACFroXZdXsemPK78-3CF42udscjP8jVPEKMwnH1xaAOcDhLVS4diGpB0SPm_n5cYLWtxd9WbXuEQjuezN4NB1s3U77BJFNLbzkBkRgaE5IpAhlifYw4J1kOcksvVs_MmhivCYpyJCuT6PdEzQMctT&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/UNICEFUkraine?__cft__%5b0%5d=AZUACFroXZdXsemPK78-3CF42udscjP8jVPEKMwnH1xaAOcDhLVS4diGpB0SPm_n5cYLWtxd9WbXuEQjuezN4NB1s3U77BJFNLbzkBkRgaE5IpAhlifYw4J1kOcksvVs_MmhivCYpyJCuT6PdEzQMctT&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/UNICEFUkraine?__cft__%5b0%5d=AZUACFroXZdXsemPK78-3CF42udscjP8jVPEKMwnH1xaAOcDhLVS4diGpB0SPm_n5cYLWtxd9WbXuEQjuezN4NB1s3U77BJFNLbzkBkRgaE5IpAhlifYw4J1kOcksvVs_MmhivCYpyJCuT6PdEzQMctT&__tn__=-%5dK-R
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.unicef.org%2Fukraine%2Fmedia%2F26001%2Ffile%2FBreathe_cards_Royz.pdf%3Ffbclid%3DIwAR2-Tq5kck_SoeQYgwzy6Tyt-A4HrORJ48BV3uzd7NmFkIiErIWLvUfJdt8&h=AT2VF5vnhBy_CQS0aolDZuImPZAHopJhsA2XllkCfRvJZGkGEzVaMebwQWtMDut23nWP_JBPhYlgvzT8YrcstVjcAbuveheJQRf_ZcrNqGbOx8HT24nDwBMLy48yDQVMjMU&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT1kvk6v2nzfYYaDF6Bx1ret12XSREhtbd3GjuG7cm_o5iBsGI-rWlxlXJRPT3ngeeg931xMwakHFRo8X27wQLdAO49uTZcewd3g-r92bKyOHWwQvlZILOSMeJSRLCe1qRDSCm1oRSGTDdnyOImO7vS8gsDuBTruflDfTRk8bB2eCMcUH7A
https://youtu.be/difXRMjl79k
https://www.youtube.com/watch?v=TLVzGhW3ibE
https://www.youtube.com/watch?v=67nsp58w284
https://youtu.be/rgCKR29V-S0
https://www.youtube.com/watch?v=vSuSVKJJ2rY
https://www.facebook.com/htytysh?__cft__%5b0%5d=AZUACFroXZdXsemPK78-3CF42udscjP8jVPEKMwnH1xaAOcDhLVS4diGpB0SPm_n5cYLWtxd9WbXuEQjuezN4NB1s3U77BJFNLbzkBkRgaE5IpAhlifYw4J1kOcksvVs_MmhivCYpyJCuT6PdEzQMctT&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/htytysh?__cft__%5b0%5d=AZUACFroXZdXsemPK78-3CF42udscjP8jVPEKMwnH1xaAOcDhLVS4diGpB0SPm_n5cYLWtxd9WbXuEQjuezN4NB1s3U77BJFNLbzkBkRgaE5IpAhlifYw4J1kOcksvVs_MmhivCYpyJCuT6PdEzQMctT&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/UNICEFUkraine?__cft__%5b0%5d=AZUACFroXZdXsemPK78-3CF42udscjP8jVPEKMwnH1xaAOcDhLVS4diGpB0SPm_n5cYLWtxd9WbXuEQjuezN4NB1s3U77BJFNLbzkBkRgaE5IpAhlifYw4J1kOcksvVs_MmhivCYpyJCuT6PdEzQMctT&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/UNICEFUkraine?__cft__%5b0%5d=AZUACFroXZdXsemPK78-3CF42udscjP8jVPEKMwnH1xaAOcDhLVS4diGpB0SPm_n5cYLWtxd9WbXuEQjuezN4NB1s3U77BJFNLbzkBkRgaE5IpAhlifYw4J1kOcksvVs_MmhivCYpyJCuT6PdEzQMctT&__tn__=-%5dK-R


https://www.unicef.org/.../26001/file/Breathe_cards_Royz.pdf 

3. Самоосвіта. Опрацьовання «Картки сили» Світлана Ройз. 

4. Поради для батьків «Батьківські звички». 

 

21.12.2022 

Середа 

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

уваги. 

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

2.  Вправа для зняття стресу "Черепашка". 

https://www.youtube.com/watch?v=Ox_vERq7Gu4https 

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

https://youtu.be/rgCKR29V-S0 

4.Поради для батьків «Вправи на розвиток креативного 

мислення». 

 

22.12.2022 

Четвер 

1.Скажи навпаки. Доберіть антоніми.  Ігрова вправа. Гра 

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

2. "Дихальні картки" для дітей та дорослих. Дуже простий, 

ігровий і дієвий. HalynaTytyshГО "Смарт освіта"UNICEF 

Ukraine , Олена Калюк. 

Завантажити можна тут (в передмові є докладна інструкція). 

https://www.unicef.org/.../26001/file/Breathe_cards_Royz.pdf 

3.Опрацювання . Розвиваючі ігри з малюками .                   

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

4.Порада для батьків «Ігри вякіможна грати будь де » 

 

23.12.2022 

П’ятниця 

1.Дидактична гра "Хто що їсть у лісі?" Харчування диких 

тварин. 

https://www.youtube.com/watch?v=VLeSeNtz72g 
2. Гра-релаксація "У лісі". 

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

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

https://youtu.be/rgCKR29V-S0 

4.Опрацюваннясайту «Розвивайка» (для дітей 3-4років) 

.http://www.kidmade.com.ua/ukr/article/rozvivajuchi-igri-dlja-

ditej-vid-3-do-4-rokiv.html 

 

26.12.2022 

Понеділок 

1.Дидактична гра "Хто що їсть?". 

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

2. "Дихальні картки" для дітей та дорослих. Дуже простий, 

ігровий і дієвий. HalynaTytyshГО "Смарт освіта"UNICEF 

Ukraine , Олена Калюк. 

Завантажити можна тут (в передмові є докладна інструкція). 

https://www.unicef.org/.../26001/file/Breathe_cards_Royz.pdf 

3. Гімнастика для мозку Урок 3. Брейн  Фітнес. 

https://youtu.be/s2f8Dt18G94 

4. Порада для педагогів «Паніка найбільший ворог». 

 

27.12.2022 

Вівторок 

1. «Свійські тварини» для дітей. Розвивальні ігри для 

дошкільнят. 

https://www.youtube.com/watch?v=KZCgE9kth5I 

2. Психологічна  хвилинка. Вправа "Зайченя". 

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

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.unicef.org%2Fukraine%2Fmedia%2F26001%2Ffile%2FBreathe_cards_Royz.pdf%3Ffbclid%3DIwAR2-Tq5kck_SoeQYgwzy6Tyt-A4HrORJ48BV3uzd7NmFkIiErIWLvUfJdt8&h=AT2VF5vnhBy_CQS0aolDZuImPZAHopJhsA2XllkCfRvJZGkGEzVaMebwQWtMDut23nWP_JBPhYlgvzT8YrcstVjcAbuveheJQRf_ZcrNqGbOx8HT24nDwBMLy48yDQVMjMU&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT1kvk6v2nzfYYaDF6Bx1ret12XSREhtbd3GjuG7cm_o5iBsGI-rWlxlXJRPT3ngeeg931xMwakHFRo8X27wQLdAO49uTZcewd3g-r92bKyOHWwQvlZILOSMeJSRLCe1qRDSCm1oRSGTDdnyOImO7vS8gsDuBTruflDfTRk8bB2eCMcUH7A
https://youtu.be/rgCKR29V-S0
https://www.facebook.com/htytysh?__cft__%5b0%5d=AZUACFroXZdXsemPK78-3CF42udscjP8jVPEKMwnH1xaAOcDhLVS4diGpB0SPm_n5cYLWtxd9WbXuEQjuezN4NB1s3U77BJFNLbzkBkRgaE5IpAhlifYw4J1kOcksvVs_MmhivCYpyJCuT6PdEzQMctT&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/htytysh?__cft__%5b0%5d=AZUACFroXZdXsemPK78-3CF42udscjP8jVPEKMwnH1xaAOcDhLVS4diGpB0SPm_n5cYLWtxd9WbXuEQjuezN4NB1s3U77BJFNLbzkBkRgaE5IpAhlifYw4J1kOcksvVs_MmhivCYpyJCuT6PdEzQMctT&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/UNICEFUkraine?__cft__%5b0%5d=AZUACFroXZdXsemPK78-3CF42udscjP8jVPEKMwnH1xaAOcDhLVS4diGpB0SPm_n5cYLWtxd9WbXuEQjuezN4NB1s3U77BJFNLbzkBkRgaE5IpAhlifYw4J1kOcksvVs_MmhivCYpyJCuT6PdEzQMctT&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/UNICEFUkraine?__cft__%5b0%5d=AZUACFroXZdXsemPK78-3CF42udscjP8jVPEKMwnH1xaAOcDhLVS4diGpB0SPm_n5cYLWtxd9WbXuEQjuezN4NB1s3U77BJFNLbzkBkRgaE5IpAhlifYw4J1kOcksvVs_MmhivCYpyJCuT6PdEzQMctT&__tn__=-%5dK-R
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.unicef.org%2Fukraine%2Fmedia%2F26001%2Ffile%2FBreathe_cards_Royz.pdf%3Ffbclid%3DIwAR2-Tq5kck_SoeQYgwzy6Tyt-A4HrORJ48BV3uzd7NmFkIiErIWLvUfJdt8&h=AT2VF5vnhBy_CQS0aolDZuImPZAHopJhsA2XllkCfRvJZGkGEzVaMebwQWtMDut23nWP_JBPhYlgvzT8YrcstVjcAbuveheJQRf_ZcrNqGbOx8HT24nDwBMLy48yDQVMjMU&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT1kvk6v2nzfYYaDF6Bx1ret12XSREhtbd3GjuG7cm_o5iBsGI-rWlxlXJRPT3ngeeg931xMwakHFRo8X27wQLdAO49uTZcewd3g-r92bKyOHWwQvlZILOSMeJSRLCe1qRDSCm1oRSGTDdnyOImO7vS8gsDuBTruflDfTRk8bB2eCMcUH7A
https://www.youtube.com/watch?v=VLeSeNtz72g
https://www.youtube.com/watch?v=VTEFjcQvCoQ
https://youtu.be/rgCKR29V-S0
https://www.youtube.com/watch?v=6XyVxRyTJEw
https://www.facebook.com/htytysh?__cft__%5b0%5d=AZUACFroXZdXsemPK78-3CF42udscjP8jVPEKMwnH1xaAOcDhLVS4diGpB0SPm_n5cYLWtxd9WbXuEQjuezN4NB1s3U77BJFNLbzkBkRgaE5IpAhlifYw4J1kOcksvVs_MmhivCYpyJCuT6PdEzQMctT&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/htytysh?__cft__%5b0%5d=AZUACFroXZdXsemPK78-3CF42udscjP8jVPEKMwnH1xaAOcDhLVS4diGpB0SPm_n5cYLWtxd9WbXuEQjuezN4NB1s3U77BJFNLbzkBkRgaE5IpAhlifYw4J1kOcksvVs_MmhivCYpyJCuT6PdEzQMctT&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/UNICEFUkraine?__cft__%5b0%5d=AZUACFroXZdXsemPK78-3CF42udscjP8jVPEKMwnH1xaAOcDhLVS4diGpB0SPm_n5cYLWtxd9WbXuEQjuezN4NB1s3U77BJFNLbzkBkRgaE5IpAhlifYw4J1kOcksvVs_MmhivCYpyJCuT6PdEzQMctT&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/UNICEFUkraine?__cft__%5b0%5d=AZUACFroXZdXsemPK78-3CF42udscjP8jVPEKMwnH1xaAOcDhLVS4diGpB0SPm_n5cYLWtxd9WbXuEQjuezN4NB1s3U77BJFNLbzkBkRgaE5IpAhlifYw4J1kOcksvVs_MmhivCYpyJCuT6PdEzQMctT&__tn__=-%5dK-R
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.unicef.org%2Fukraine%2Fmedia%2F26001%2Ffile%2FBreathe_cards_Royz.pdf%3Ffbclid%3DIwAR2-Tq5kck_SoeQYgwzy6Tyt-A4HrORJ48BV3uzd7NmFkIiErIWLvUfJdt8&h=AT2VF5vnhBy_CQS0aolDZuImPZAHopJhsA2XllkCfRvJZGkGEzVaMebwQWtMDut23nWP_JBPhYlgvzT8YrcstVjcAbuveheJQRf_ZcrNqGbOx8HT24nDwBMLy48yDQVMjMU&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT1kvk6v2nzfYYaDF6Bx1ret12XSREhtbd3GjuG7cm_o5iBsGI-rWlxlXJRPT3ngeeg931xMwakHFRo8X27wQLdAO49uTZcewd3g-r92bKyOHWwQvlZILOSMeJSRLCe1qRDSCm1oRSGTDdnyOImO7vS8gsDuBTruflDfTRk8bB2eCMcUH7A
https://www.youtube.com/watch?v=KZCgE9kth5I
https://www.youtube.com/watch?v=_G_HovQjPQc


 

3.Розвиваючі ігри для дітей: ТОП-10 корисних розваг. 

https://lady.tochka.net/ua/66492-razvivayushchie-igry-dlya-

detey-top-10-poleznykh-razvlecheniy/ 

4. Порада для батьків «Метод виховання 3кошика». 

 

28.12.2022 

Середа 

1.Професії відео для дітей. Вчимо професії українською. 

https://www.youtube.com/watch?v=eVRlhUA64Iw 

2. "Дихальні картки" для дітей та дорослих. Дуже простий, 

ігровий і дієвий. HalynaTytyshГО "Смарт освіта"UNICEF 

Ukraine , Олена Калюк. 

Завантажити можна тут (в передмові є докладна інструкція) 

https://www.unicef.org/.../26001/file/Breathe_cards_Royz.pdf 

3. Гімнастика для мозку Урок 3. Брейн Фітнес. 

https://youtu.be/s2f8Dt18G94 

4.Опрацювання презентації Ла Страда  «Практичні вправи 

для дітей при психотравмуючих ситуаціях» 

 

29.12.2022 

Четвер 

1.Вчимо овочі, фрукти та ягоди | Розвиваючі заняття. 

https://www.youtube.com/watch?v=glCoMh2F_jw&t=144s 

2. Техніка релаксації Джейкобсона - зняття стресу та 

розслаблення –jacobson  relaxationin Ukrainian  (педагоги + 

батьки)  https://youtu.be/-EZD0ZHW0BU 

3. Поради для дітей. Вправи для дітей для відволікання та 

зняття напруги.  

4.Вебінар «Тіло та емоції як інструменти допомоги в роботі 

фахівців психологічної служби у системі освіти України». 

(https://youtu.be/c4GWujlaC0Q).  

 

30.12.2022 

П’ятниця 

1.Заняття для дітей 3-4 років. | Розвиток дітей. 

https://www.youtube.com/watch?v=wwQSLNwDueY&list=RDL

Vk84RKvLENOk&index=21 

2. "Дихальні картки" для дітей та дорослих. Дуже простий, 

ігровий і дієвий. HalynaTytyshГО "Смарт освіта"UNICEF 

Ukraine , Олена Калюк. 

Завантажити можна тут (в передмові є докладна інструкція) 

https://www.unicef.org/.../26001/file/Breathe_cards_Royz.pdf 

3. Гімнастика для мозку Урок 3. Брейн Фітнес. 

https://youtu.be/s2f8Dt18G94 

4.Вебінар «Перша психологічна допомога. Алгоритм дій» 

дій» (https://youtu.be/mj0iRXkjGR8). 

https://www.facebook.com/htytysh?__cft__%5b0%5d=AZUACFroXZdXsemPK78-3CF42udscjP8jVPEKMwnH1xaAOcDhLVS4diGpB0SPm_n5cYLWtxd9WbXuEQjuezN4NB1s3U77BJFNLbzkBkRgaE5IpAhlifYw4J1kOcksvVs_MmhivCYpyJCuT6PdEzQMctT&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/htytysh?__cft__%5b0%5d=AZUACFroXZdXsemPK78-3CF42udscjP8jVPEKMwnH1xaAOcDhLVS4diGpB0SPm_n5cYLWtxd9WbXuEQjuezN4NB1s3U77BJFNLbzkBkRgaE5IpAhlifYw4J1kOcksvVs_MmhivCYpyJCuT6PdEzQMctT&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/UNICEFUkraine?__cft__%5b0%5d=AZUACFroXZdXsemPK78-3CF42udscjP8jVPEKMwnH1xaAOcDhLVS4diGpB0SPm_n5cYLWtxd9WbXuEQjuezN4NB1s3U77BJFNLbzkBkRgaE5IpAhlifYw4J1kOcksvVs_MmhivCYpyJCuT6PdEzQMctT&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/UNICEFUkraine?__cft__%5b0%5d=AZUACFroXZdXsemPK78-3CF42udscjP8jVPEKMwnH1xaAOcDhLVS4diGpB0SPm_n5cYLWtxd9WbXuEQjuezN4NB1s3U77BJFNLbzkBkRgaE5IpAhlifYw4J1kOcksvVs_MmhivCYpyJCuT6PdEzQMctT&__tn__=-%5dK-R
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.unicef.org%2Fukraine%2Fmedia%2F26001%2Ffile%2FBreathe_cards_Royz.pdf%3Ffbclid%3DIwAR2-Tq5kck_SoeQYgwzy6Tyt-A4HrORJ48BV3uzd7NmFkIiErIWLvUfJdt8&h=AT2VF5vnhBy_CQS0aolDZuImPZAHopJhsA2XllkCfRvJZGkGEzVaMebwQWtMDut23nWP_JBPhYlgvzT8YrcstVjcAbuveheJQRf_ZcrNqGbOx8HT24nDwBMLy48yDQVMjMU&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT1kvk6v2nzfYYaDF6Bx1ret12XSREhtbd3GjuG7cm_o5iBsGI-rWlxlXJRPT3ngeeg931xMwakHFRo8X27wQLdAO49uTZcewd3g-r92bKyOHWwQvlZILOSMeJSRLCe1qRDSCm1oRSGTDdnyOImO7vS8gsDuBTruflDfTRk8bB2eCMcUH7A
https://youtu.be/-EZD0ZHW0BU
https://youtu.be/c4GWujlaC0Q
https://www.youtube.com/watch?v=wwQSLNwDueY&list=RDLVk84RKvLENOk&index=21
https://www.youtube.com/watch?v=wwQSLNwDueY&list=RDLVk84RKvLENOk&index=21
https://www.facebook.com/htytysh?__cft__%5b0%5d=AZUACFroXZdXsemPK78-3CF42udscjP8jVPEKMwnH1xaAOcDhLVS4diGpB0SPm_n5cYLWtxd9WbXuEQjuezN4NB1s3U77BJFNLbzkBkRgaE5IpAhlifYw4J1kOcksvVs_MmhivCYpyJCuT6PdEzQMctT&__tn__=-%5dK-R
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