
План дистанційної роботи інструктора з фізичної культури  
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Лютий 2022 

Дата  Назва  заходу/посилання на активне джерело Форма 

роботи 

Примітка  

Робота з дітьми 

1.02-

3.02.23 

Ранкова зарядка  для раннього віку та молодших 

груп “Мороз ух-ух” 

https://youtu.be/ZoGvWbMFgRA 

 

Ранкова зарядка для середніх "Нас Морозу не 

злякать" 

https://youtu.be/2m-5X0nt3s0 

 

Ранкова зарядка для старших груп «Зимова казка» 

https://youtu.be/VPT4F84tEYA 

 

Йога для дітей. " Поза Рыбка" 

https://youtu.be/0MflcVmfTS4 

 

Руханка-танок для молодших груп "Рукавички" 

https://youtu.be/Kbc60ESvL4U 

 

Святкова руханка для середніх старших груп разом 

з батьками 

https://youtu.be/uds_hu5N6Ec 

Ранкова 

зарядка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Комплекс 

вправ 

 

Руханка  

 

 

Руханка-танок 

 

6.02-

10.02.23 

Ранкова зарядка  для раннього віку та молодших 

груп “Мороз ух-ух” 

https://youtu.be/ZoGvWbMFgRA 

 

Ранкова зарядка для середніх "Нас Морозу не 

злякать" 

https://youtu.be/2m-5X0nt3s0 

 

Ранкова зарядка для старших груп «Зимова казка» 

https://youtu.be/VPT4F84tEYA 

 

Загальнорозвиваючі вправи для всіх груп 

https://youtu.be/fGNyhN3ZTvM 

 

Руханка-танок для всіх груп «Зима» 

https://youtu.be/wUVF1RmNcLc 

 

Мультфільм для дітей всіх вікових груп «Дивні 

знахідки - в чому небезпека?» 

https://youtu.be/fnGbSq5hX_g 

Ранкова 

зарядка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗРВ 

 

 

Руханка-танок 

 

 

Мультфільм  
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13.02-

17.02.23 

 

Ранкова гiмнастика для дітей раннього та 

молодшого віку з брязкальцями 

https://youtu.be/_Eftk6ee2mo 

 

Ранкова гiмнастика для дітей середньої групи з 

шуршалками 

https://youtu.be/hovhIG9QYZA 

 

Ранкова гімнастика для дітей старшої групи 

https://youtu.be/ENbkigHpE4U 

 

Рухлива гра для молодших, середніх і старших 

груп “Ввічлива фізкультхвилинка” 

https://youtu.be/puhpY44KgEQ 

 

Антистрес – вправи для дітей (для всіх вікових 

груп) 

http://dnz28.zp.ua/wp-

content/uploads/2023/01/323868048_69306643902690

6_6455046019271537104_n.pdf 

 

 

Ранкова 

зарядка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вправи   

 

20.02.-

28.02.23 

Ранкова гiмнастика для дітей раннього та 

молодшого віку з брязкальцями 

https://youtu.be/_Eftk6ee2mo 

 

Ранкова гiмнастика для дітей середньої групи з 

шуршалками 

https://youtu.be/hovhIG9QYZA 

 

Ранкова гімнастика для дітей старшої групи 

https://youtu.be/ENbkigHpE4U 

 

Комплекс ЗРВ з гімнастичною палицею 

https://youtu.be/cc7KFyOnMtM 

 

Рухлива гра для середніх груп “Це про мене” 

https://youtu.be/QyWjIZEANg4 

 

Пробуди своє тіло  

https://youtu.be/4tBzigGGauU 

Ранкова 

зарядка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗРВ 

 

 

Рухлива гра 

 

  

Руханка-танок 

 

Робота з батьками 

1.02-

3.02.23 

«Як зміцнити дитячий імунітет взимку» 

http://dnz28.zp.ua/wp-content/uploads/2023/01/1-1.pdf 

Поради   

6.02-

10.02.23 

«Як зацікавити дитину заняттям фізичною 

культурою» 

http://dnz28.zp.ua/wp-

content/uploads/2023/01/FIZKULTURNA-

Пам’ятка    
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PAMYATKA-YAK-ZATSIKAVYTY-DYTYNU-

ZANYATTYAMY-FIZYCHNOYU-

KULTUROYU.pdf 

13.02-

17.02.23 

«Фізичне виховання дітей в сім’ї» 

http://dnz28.zp.ua/wp-

content/uploads/2023/01/Fizychne-vyhovannya-v-sim-

yi-konsult.dlya-batkiv.pdf 

 

Консультація      

20.02.-

28.02.23 

Відео- консультація для батьків «Спортивні ігри та 

змагання вдома» 

https://youtu.be/cTw1yWhjbak 

 

 

Відео-

консультація 

 

Робота з вихователями 

2.01 – 

28.02.23 

Дихальні вправи 

https://www.facebook.com/photo/?fbid=12231025786

22881&set=pcb.1197067211233552 

Картки, схеми  

Пропоную переглянути вебінар 

 «Формування психологічної готовності 

працівників закладів освіти до конструктивної 

поведінки в умовах надзвичайної ситуації». 

https://youtu.be/89vcEcRO-hk 

Вебінар   

«Веселі пальчики» Ігри та вправи   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 https://www.facebook.com/VargulyakNina   

КАРТА РУХЛИВИХ ІГОР ДЛЯ ПЕДАГОГІВ ТА 

БАТЬКІВ СТАРШИХ ДОШКІЛЬНИКІВ 

https://vseosvita.ua/library/karta-rukhlyvykh-ihor-

dlya-pedahohiv-ta-batkiv-starshykh-doshkilnykiv-

595072.html 

Картотека   

Самоосвіта 

02.01 – 

31.01.23 

 

1. Робота з документацією 

2. Підготовка матеріалу для написання 

консультацій, порад для батьків та 

вихователів. 

 

Інтернет 

ресурси 

 

3. Пошук цікавого матеріалу для дітей 

дошкільного віку.  

4. Складання індивідуального плану роботи. 

5. Перегляд вебінару «Організації рухової 

активності дітей дошкільного віку». 

 

 

 

https://cutt.ly/

3Q3Tir4 
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