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

Ірина ЧЕРНОВА 



Дата 

проведення 

заходу 

 

Назва заходу/посилання на активне джерело 

 

01.02.2023 

Середа 

1.Загадки в картинках на логіку та уважність. 

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

2. Пальчикова гімнастика. Кінезіологічні вправи 2 
https://www.youtube.com/watch?v=GYJw-sVZW4w 

3.Пам'ятка для батьків. “Вікові норми розвитку дитини від 1 

до 5 років ” очима дошкільника. 

http://dnz28.zp.ua/wp-content/uploads/2023/01/Pamyatka-dlya-

batkiv.-Vikovi-normy-rozvytku-dytyny-vid-1-do-5-rokiv-

ochyma-doshkilnyka..pdf 

4. Перегляд вебінару  для педагогів «Практичні вправи та 

техніки для дітей при психотравмуючій події».  

https://youtu.be/geMAvkBR2K8 

 

02.02.2023 

Четвер 

1.Дидактична гра "Що зайве?" Розвиваємо логічне мислення. 

https://www.youtube.com/watch?v=WLX5S9ewyfc 

2. Вправи на розслаблення для дітей, які можна проводити 

вдома. 

https://www.youtube.com/watch?v=eFY-BC-xTsA 

3. Консультація для батьків  «Дитячі страхи та ігри які 

допоможуть в їх подоланні» . 

https://www.youtube.com/watch?v=utOSzrC52kY 

4. Перегляд вебінару  для педагогів «Практичні вправи та 

техніки для дітей при психотравмуючій події».  

https://youtu.be/geMAvkBR2K8 

 

03.02.2023 

П’ятниця 

1. Вправи на розвиток уваги ( 1 рівень - новачок) 

https://www.youtube.com/watch?v=pwkdZp1mY8M 

2. Пальчикова гімнастика. Кінезіологічні вправи. 

https://www.youtube.com/watch?v=AWGoPLjNM8A 
3. Гімнастика для мозку. Урок 3. Брейн Фітнес. 

https://youtu.be/s2f8Dt18G94 

4. Навчання онлайн. Курс з супроводу сімей. Заняття 7.“Бути 

в безпеці дома” – Управління гнівом та дисципліна. 

 

06.02.2023 

Понеділок 

1.Вправи на розвиток уваги (2 рівень - прокачаний) 

https://www.youtube.com/watch?v=l0FPjjL9mk8 

2. Дистанційне навчання.Повчальна історія "Песик". 

https://www.youtube.com/watch?v=EHcJ1A8x6Fs 

3. Порада для батьків. Що робити коли дитина під впливом 

сильного страху. 

http://dnz28.zp.ua/wp-content/uploads/2023/01/Porada-dlya-

batkiv.-SHHo-robyty-koly-dytyna-pid-vplyvom-sylnogo-

strahu..pdf 

4. Опрацювання корисного посібника. Додатковий матеріал 

по супроводу сімей Реаліз. 

 

07.02.2023 

Вівторок 

1.Заняття з розвитку пам'яті, уваги, мислення "Метелики 

прилетіли". 

https://www.youtube.com/watch?v=6Nrh72zsPjc 
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2. Дистанційне навчання. Повчальна казочка "Вогонь". 
https://www.youtube.com/watch?v=YhaB71AILyA 

3.Рекомендації для батьків щодо подолання дитячих страхів. 

http://dnz28.zp.ua/wp-content/uploads/2023/01/Rekomendatsiyi-

dlya-batkiv-shhodo-podolannya-dytyachyh-strahiv..pdf 

4. Опрацювання корисного посібника. Додатковий матеріал 

по супроводу сімей Реаліз. 

 

08.02.2023 

Середа 

1.Вправи на розвиток уваги (3 рівень-талановитий) 

https://www.youtube.com/watch?v=IGO_uN-dK48 

2. Пальчикова гімнастика. Будиночки. 

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

3.Порада для батьків. Як подружити братів і сестер. 

http://dnz28.zp.ua/wp-content/uploads/2023/01/Porada-dlya-

batkiv.-YAk-podruzhyty-brativ-i-sester..pdf 

4. Опрацювання корисного посібника. Додатковий матеріал 

по супроводу сімей Реаліз. 

 

09.02.2023 

Четвер 

1.Вправи на розвиток пам’яті у дітей дошкільного віку. 

https://www.youtube.com/watch?v=EYL4_ZGq9Hc 

2. Дистанційне навчання."Я навчаюсь не ображатись". 

https://www.youtube.com/watch?v=vH4tNmKep4c 

3.Консультація для батьків. Дитячі страхи та ігри які 

допоможуть в їх подоланні. 

http://dnz28.zp.ua/wp-content/uploads/2023/01/Konsultatsiya-

dlya-batkiv.-Dytyachi-strahy-ta-igry-yaki-dopomozhut-v-yih-

podalanni..pdf 

4. Перегляд вебінару «Психологічний супровід та інклюзія в 

2022-2023 навчальному році» Всеосвіта. 

https://www.youtube.com/watch?v=SF8430E0cew 

 

10.02.2023 

П’ятниця 

1.Вправи на розвиток уваги (4 рівень-вундеркінд) 

https://www.youtube.com/watch?v=qDDe7MK2B84 

2. Кінезіологічні вправи. Комплекс 1. 
https://www.youtube.com/watch?v=BDFnfezgp90&list=PL_cxM

a-MD-I3c3o7INa6XaU_nTinOP2HI&index=2 

3.Рекомендації для батьків. Діти і війна підтримуємо і 

заспокоюємо.  

http://dnz28.zp.ua/wp-content/uploads/2023/01/Rekomendatsiyi-

dlya-batkiv.-Dity-i-vijna-pidtrymuyemo-i-zaspokoyuyemo..pdf 

4. Перегляд вебінару «Психологічний супровід та інклюзія в 

2022-2023 навчальному році» Всеосвіта. 

https://www.youtube.com/watch?v=SF8430E0cew 

 

13.02.2023 

Понеділок 

1.Вправи для розвитку уваги у дітей дошкільного віку. 

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

2. Кінезіологічні вправи. Комплекс 2. 

https://www.youtube.com/watch?v=D4JsvNxEPeE&list=PL_cx

Ma-MD-I3c3o7INa6XaU_nTinOP2HI 

3.Консультація для батьків. Значення книги у житті дитини. 

http://dnz28.zp.ua/wp-content/uploads/2023/01/Konsultatsiya-
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dlya-batkiv.-Znachennya-knygy-u-zhytti-dytyny..pdf 

4.Батькам на замітку. 5 причин читати дитині на ніч. 

Дякуємо автору Стрєлець Валентині. 

http://dnz28.zp.ua/wp-content/uploads/2023/01/Batkam-na-

zamitku.-5-prychyn-chytaty-dytyni-na-nich.-Dyakuyemo-avtoru-

Stryelets-Valentyni.pdf 

5. Перегляд вебінару  «Формування стресостійкості. 

Психологічні техніки самодопомоги в умовах війни» 

Всеосвіта. 

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

 

14.02.2023 

Вівторок 

1.Вправи на розвиток мислення у дітей дошкільного віку. 

https://www.youtube.com/watch?v=WOUkX1t-HgQ 

2. Дистанційне навчання. Повчальна історія "Кішка Мура". 

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

3.Поради для батьків. Що читати дітям дошкільнятам. 

http://dnz28.zp.ua/wp-content/uploads/2023/01/Porady-dlya-

batkiv.-SHHo-chytaty-dityam-doshkilnyatam..pdf 

4. Перегляд вебінару  «Формування стресостійкості. 

Психологічні техніки самодопомоги в умовах війни» 

Всеосвіта. 

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

 

15.02.2023 

Середа 

1.Логічні ігри для розвитку мислення у дітей 3-5 р. 

https://www.youtube.com/watch?v=11pQfBZaLmY 

2. Кінезіологічні вправи. Комплекс 3. 

https://www.youtube.com/watch?v=ANCIDKheqGE&list=PL_cx

Ma-MD-I3c3o7INa6XaU_nTinOP2HI&index=6 

3. Пам'ятка.  Вправи-антистрес від психотерапевта Сергія 

Міщука. 

http://dnz28.zp.ua/wp-content/uploads/2023/01/Pamyatka.-

Vpravy-antystres-vid-psyhoterapevta-Sergiya-Mishhuka..pdf 

4. Перегляд вебінару  «Співпраця психолога та педагога в 

роботі з дітьми під час війни» Всеосвіта. 

https://www.youtube.com/watch?v=fgnkW3WpRTU 

 

16.02.2023 

Четвер 

1.Вправи на розвиток уваги дітей старшого дошкільного 

віку. 

https://www.youtube.com/watch?v=35XFXxIDgyk&t=13s 

2. Дистанційне навчання. Казка "Подружки". 

https://www.youtube.com/watch?v=5ZpN2prQZfk 

3.  Пам'ятка. Корисні нейровправи для дітей та дорослих. 

http://dnz28.zp.ua/wp-content/uploads/2023/01/Pamyatka.-

Korysni-nejrovpravy-dlya-ditej-ta-doroslyh..pdf 

4. Перегляд вебінару  «Співпраця психолога та педагога в 

роботі з дітьми під час війни» Всеосвіта. 

https://www.youtube.com/watch?v=fgnkW3WpRTU 

 

17.02.2023 

1. Що зайве? Зимові свята та розваги. Дидактична гра для 

дітей. 

https://www.youtube.com/watch?v=cQwLRdd9Qmg 
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П’ятниця 2. Кінезіологічні вправи. Комплекс 4. 

https://www.youtube.com/watch?v=sBzAoepMJzo&list=PL_cx

Ma-MD-I3c3o7INa6XaU_nTinOP2HI&index=3 

3.Порада. Як заспокоїти дитину під час війни. 

http://dnz28.zp.ua/wp-content/uploads/2023/01/Porada.-YAk-

zaspokoyity-dytynu-pid-chas-vijny..pdf 

4. Перегляд вебінару -практикуму для освітян  “Перша 

психологічна допомога” 

https://www.youtube.com/watch?v=4tpZbi7laCo 

 

20.02.2023 

Понеділок 

1. Дидактичні ігри Що змінилося? Знайди пару. Що зайве? 
https://www.youtube.com/watch?v=-yivNT5ft1o 

2.ГРА ДЛЯ ДІТЕЙ "ТРЕНУЙМО ЕМОЦІЇ" 

https://www.youtube.com/watch?v=kRkeTS0yi9E 

3. Консультація для батьків. Правила про правила. Як 

навчити дитину справедливості. 

http://dnz28.zp.ua/wp-content/uploads/2023/01/Konsultatsiya-

dlya-batkiv.-Pravyla-pro-pravyla.YAk-navchyty-dytynu-

spravedlyvosti..pdf 

4. Перегляд вебінару -практикуму для освітян  “Перша 

психологічна допомога” 

https://www.youtube.com/watch?v=4tpZbi7laCo 

 

21.02.2023 

Вівторок 

1.Геометричні ігри для дітей дошкілього віку. Дидактичні 

ігри. Математика. 

https://www.youtube.com/watch?v=5jeK32qK5sY 

2. Кінезіологічні вправи. Комплекс 5. 

https://www.youtube.com/watch?v=jsjyR9k0o3A&list=PL_cxMa

-MD-I3c3o7INa6XaU_nTinOP2HI&index=4 

3. Порада для батьків. Кращі дитячі ігри для приміщень. 

http://dnz28.zp.ua/wp-content/uploads/2023/01/Porada-dlya-

batkiv.-Krashhi-dytyachi-igry-dlya-prymishhen..pdf 

4. Перегляд вебінару «Корекція як один із основних напрямів 

роботи психолога закладу освіти». Всеосвіта. 

https://www.youtube.com/watch?v=n7A6oCxuF6M 

 

22.02.2023 

Середа 

1. Дидактична гра "Де, куди і звідки". Орієнтування у 

просторі. 
https://www.youtube.com/watch?v=2h4aENytQF4 

2. Гра «Відтвори емоцію, стан тваринки». 

https://www.youtube.com/watch?v=BXk1eB7xCa4 

3.Поради батькам «Емоційний комфорт». 

http://dnz28.zp.ua/wp-content/uploads/2023/01/Porady-batkam.-

Emotsijnyj-komfort..pdf 

4. Перегляд вебінару «Корекція як один із основних напрямів 

роботи психолога закладу освіти». Всеосвіта. 

https://www.youtube.com/watch?v=n7A6oCxuF6M 

 

23.02.2023 

Четвер 

1.Дидактична гра "Яка цифра заховалася?" 
https://www.youtube.com/watch?v=BBrsrqwGBkw 

2. Кінезіологічні вправи. Комплекс 6. 

https://www.youtube.com/watch?v=sBzAoepMJzo&list=PL_cxMa-MD-I3c3o7INa6XaU_nTinOP2HI&index=3
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https://www.youtube.com/watch?v=HT-IsG-

cbwI&list=PL_cxMa-MD-

I3c3o7INa6XaU_nTinOP2HI&index=5 

3. Поради. Батьківські звички які порушують контакт з 

дитиною. 

http://dnz28.zp.ua/wp-content/uploads/2023/01/Porady.-

Batkivski-zvychky-yaki-porushuyut-kontakt-z-dytynoyu..pdf 

4.  Перегляд вебінару «Психологічна готовність дитини до 

школи: діагностика та рекомендації» Всеосвіта. 

https://www.youtube.com/watch?v=MLrm868uBSg 

 

24.02.2023 

П’ятниця 

1. Гра "Знайди пару" 

https://www.youtube.com/watch?v=1tBeEPOWjmU 

2. Вправи для розвитку емоційного інтелекту. 

https://www.youtube.com/watch?v=T0TuQ6k-sKc 

3.Поради. Розвиток пізнавальної активності  дитини. 

http://dnz28.zp.ua/wp-content/uploads/2023/01/Porady.-

Rozvytok-piznavalnoyi-aktyvnosti..pdf 

4. Перегляд вебінару «Психологічна готовність дитини до 

школи: діагностика та рекомендації» Всеосвіта. 

https://www.youtube.com/watch?v=MLrm868uBSg 

 

27.02.2023 

Понеділок 

1. Мовленнєва гра "Закінчи віршик" 

https://www.youtube.com/watch?v=PggiOc3R9Xo&t=112s 

2. Емоції з рибками. Вчимо емоції. Ранній розвиток. Мультик 

про рибок. 

https://www.youtube.com/watch?v=i22lCEXJ6K4 

3. Консультація ля батьків. Спілкування з дітьми. 

http://dnz28.zp.ua/wp-content/uploads/2023/01/Konsultatsiya-

lya-batkiv.-Spilkuvannya-z-ditmy..pdf 

4. Перегляд вебінару UCU Business School «Реальність без 

ілюзій: психологічна стійкість в умовах війни». 

https://www.youtube.com/watch?v=TLphsqV8THM 

 

28.02.2023 

Вівторок 

1. Дидактична гра "Закінчи речення. Хто де живе." 
https://www.youtube.com/watch?v=dvj1p-vWKbM 

2.Загадковий світ емоцій. 

https://www.youtube.com/watch?v=AaxGgw1OdO4 

3.Порада. Допомагаємо дитині знизити напругу. 

http://dnz28.zp.ua/wp-content/uploads/2023/01/Porada.-

Dopomagayemo-dytyni-znyzyty-naprugu..pdf 

4. Перегляд вебінару UCU Business School «Реальність без 

ілюзій: психологічна стійкість в умовах війни». 

https://www.youtube.com/watch?v=TLphsqV8THM 
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