
ПЛАН  

дистанційної роботи інструктора з фізичної культури 

Кравченко Альони Сергіївни 

(листопад 2022 року) 

Дата  Назва  заходу/посилання на активне джерело Форма роботи Примітка  

Робота з дітьми 

1.11 – 

4.11.22 

Ранній та молодший вік «Плескай» 

https://youtu.be/zrJ6iZAD5KQ?list=PLR61TZL5

WZ_- 

TI6JhnyEdBc9PAMxGOQZl 

 

Середній та старший вік 

https://youtu.be/r6RGilv_iGw?list=PLR61TZL5W

Z_- 

TI6JhnyEdBc9PAMxGOQZl 

 

Мультфільм для дітей всіх вікових груп «Дітям 

про війну в Україні» 

https://youtu.be/lA0ftlFPVSM 

 

Фізкультурне заняття на розвиток рівноваги, 

координації та спритності для дітей старших 

вікових груп 

https://youtu.be/tkSS0HILXpM 

 

 «Червона калина» 

https://youtu.be/Aj5TQtHFZIA 

 

Ранкова 

зарядка 

 

 

 

 

 

 

Мульт-фільм 

 

 

Заняття  

 

 

 

 

 

Руханка 

 

7.11 – 

11.11.22 

Ранній та молодший вік «Плескай» 

https://youtu.be/zrJ6iZAD5KQ?list=PLR61TZL5

WZ_- 

TI6JhnyEdBc9PAMxGOQZl 

 

Середній та старший вік 

https://youtu.be/r6RGilv_iGw?list=PLR61TZL5W

Z_- 

TI6JhnyEdBc9PAMxGOQZl 

 

 Фізкультурне заняття для молодшої та 

середньої групи 

https://youtu.be/mGT7lxPcnQo 

 

Ранкова 

зарядка 

 

 

 

 

 

 

Заняття  

 

 

Мультфільм 
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для дітей всіх вікових груп «Пес 

Патрон та Вовк Діккі шукають міни» 

https://youtu.be/auLkN7PORK0 

 

Ми плещемо у долоньки  

https://youtu.be/Fl7afiNdV6A 

 

Руханка танок 

14.11 – 

18.11.22 

 

Ранній та молодший вік 

https://youtu.be/_Eftk6ee2mo 

  

Середній вік 

https://youtu.be/z9ZHpSOvEyo 

Старший вік 

https://youtu.be/ENbkigHpE4U 

 

Фізкультурне заняття для дітей раннього та 

молодшого віку  «Сонечко» 

https://youtu.be/DSOeNHFcsP4 

 

Мультфільм для дітей «Правила 

поведінки в зоні бойових дій. Безпека під 

час війни.» 

https://youtu.be/w0y2azLPJts 

 

Для дітей середніх, старших груп 

«Електро» 

https://youtu.be/0nzs8GHMSE4?list=PLR61TZL5

WZ_- 

TI6JhnyEdBc9PAMxGOQZl 

 

Ранкова 

зарядка 

 

 

 

 

 

 

Заняття  

 

 

 

Мультфільм 

 

 

 

 

Руханка  

 

21.11 – 

30.11.22 

Ранній та молодший вік 

https://youtu.be/_Eftk6ee2mo 

 Середній вік 

https://youtu.be/z9ZHpSOvEyo 

Старший вік 

https://youtu.be/ENbkigHpE4U 

 

РУКИ-НОГИ ДРИГ 

https://youtu.be/EkHLOzvAl8Q 

 

Мультфільм для дітей «Правила поведінки під 

час 

повітряної тривоги. Сирена - що робити?» 

https://youtu.be/3WZoAyojs_A 

 

Патріотична руханка для всіх груп 

https://youtu.be/0KSC3Y7WIqo 

Ранкова 

зарядка 

 

 

 

 

 

Рухлива гра 

 

 

Мультфільм  
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Робота з батьками 

1.11 – 

4.11.22 

 

«Безпека дитини» 

https://youtu.be/u2JNFZR3PLg 

 

Консультація  

7.11 – 

11.11.22 

 

 

 

Відео-ролик для батьків і дітей «Як 

позбутися від тривоги, страху та 

занепокоєння?» 

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

 

Відео-ролик  

14.11 – 

18.11.22 

 

Відео- консультація для батьків «Спортивні 

ігри 

та змагання вдома» 

https://youtu.be/cTw1yWhjbak 

Консультація    

21.11 – 

30.11.22 

 «Граємось вдома» 

https://youtu.be/wuPk5SQoc2U 

Консультація   

Робота з вихователями 

1.11 – 

30.11.22 «Родзинки у фізичному вихованні» 

https://vseosvita.ua/library/konsultacia-dla-

vihovateliv-na-temu-rodzinki-u-fizicnomu-

vihovanni-319536.html 

консультація  

   

 «Весела фізкульт-хвилинка» 

https://youtu.be/qEO6sV2RcEA 

Розминка під 

час написання 

планів 

 

Самоосвіта  

1.11 – 

30.11.22 

Робота з документацією. 

Пошук матеріалу для написання консультацій, 

порад для батьків та вихователів. 

 

Перегляд вебінару тренінгового центру СУТО 

«Здоров'язбережувальна компетентність дошкі-

льників: сходинки до сформованості 

 

Інтернет 

ресурси 

 

http://surl.li/bpre

z 
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