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Дата  Назва  заходу/посилання на активне джерело Форма 

роботи 

Примітка  

Робота з дітьми 

02.01 – 

06.01.23 

Ранкова зарядка для дітей раннього та молодшого 

віку 

https://youtu.be/H4p7NFtzC9Q 

 

Ранкова гімнастика для дітей середньої і старшої 

вікової групи «Я – фея» 

https://youtu.be/GKiFsE2Hr2A 

 

Летять, летять сніжинки 

https://www.youtube.com/watch?v=ei8XeG8ZNgY 

 

РУХАНКА для дітей з тваринами 

https://youtu.be/hx6_QLh9fJQ 

 

Фізкультхвилинка НЕПОСИДА 

https://youtu.be/tG6Tv_lzB6Q 

 

Руханка "Руки вгору, руки вниз" 

https://youtu.be/2ukotW34arU 

 

Зимова казка 

https://youtu.be/o_LlE0qLPE4 

 

Правила безпечної поведінки взимку для дітей 

https://www.youtube.com/watch?v=jBphn5MhRkM 

 

Ранкова 

зарядка 

 

 

 

 

 

 

Рухлива гра 

 

 

Фізкульт-

хвилинка 

 

 

 

 

Руханка 

 

 

Руханка танок 

 

 

Відео-

консультація 

 

09.01 – 

13.01.23 

Ранкова зарядка для дітей раннього та молодшого 

віку 

https://youtu.be/H4p7NFtzC9Q 

 

Ранкова гімнастика для дітей середньої і старшої 

вікової групи «Я – фея» 

https://youtu.be/GKiFsE2Hr2A 

 

"Морозець 

https://www.youtube.com/watch?v=Y_6sOf3IGxw 

 

Рухлива гра, вправа «Зробить той, хто ...» 

Ранкова 

зарядка 

 

 

 

 

 

 

Руханка-танок 

 

Рухлива гра 
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https://www.youtube.com/watch?v=qiMN7A5ibp8 

 

 «Мій друг Наплічник. Як боротися зі страхом 

дітям-біженцям під час війни» 

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

«9 порад які подбають про вашу безпеку» 

https://ns-plus.com.ua/2018/08/10/9-video-dlya-ditej-

pro-bezpeku/ 

 

 

Відео-

консультація 

 

 

Відео 

16.01. – 

20.01.23 

 Ранкова гімнастика для раннього та молодшого 

віку «Киця-Кицюня» 

https://youtu.be/zPMryG8fqNY 

 

Ранкова гімнастика для дітей середніх груп 

"Мандрую по Землі" 

https://youtu.be/7LxJ5lo9cng 

 

Ранкова зарядка для дітей старшого дошкільного 

віку «Скік та скок» 

https://youtu.be/kNWwid8OAVM 

 

«Правила поведінки під час повітряної тривоги. 

Сирена - що робити?» 

https://www.youtube.com/watch?v=3WZoAyojs_A 

 

Запропонувати до виконання діток з батьками 

«Горіховий масаж» 

 https://www.youtube.com/watch?v=FcQlu_3wF2E 

 

А ти готовий? 

https://youtu.be/Jl-L-zHQP2A 

Ранкова 

зарядка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Порада 

 

 

 

Масаж 

долоньок 

 

 

Руханка  

 

23.01. – 

31.01.23 

Ранкова гімнастика для раннього та молодшого 

віку «Киця-Кицюня» 

https://youtu.be/zPMryG8fqNY 

 

Ранкова гімнастика для дітей середніх груп 

"Мандрую по Землі" 

https://youtu.be/7LxJ5lo9cng 

 

Ранкова зарядка для дітей старшого дошкільного 

віку «Скік та скок» 

https://youtu.be/kNWwid8OAVM 

 

«Черепаха – аха»  

https://youtu.be/UNC1sX5vVX8 

 

«Ігровий масаж шишками» 

https://www.youtube.com/watch?v=DOgjPF06kgk 

Ранкова 

зарядка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Руханка  

 

Масаж  
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Пальчикова гімнастика «Зимова» 

https://youtu.be/tY5bg2CsrJs 

 

 

Рекомендації щодо фізкультурно-оздоровчої 

роботи та формування здорового способу життя 

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

content/uploads/2022/11/Rekomendatsiyi-shhodo-

fizkulturno.pdf 

 

Пальчикова 

гімнастика 

 

 

Рекомендація  

Робота з батьками 

02.01 – 

06.01.23 

 «Харчування дітей взимку - що варто знати 

батькам?». 

https://rivne1.tv/news/76866-kharchuvannya-ditey-

vzimku-shcho-varto-znati-batkam 

 

 

Консультація  

09.01 – 

13.01.23 

 «Темрява на дорогах: як убезпечити себе та дітей» 

https://vseosvita.ua/news/temriava-na-dorohakh-iak-

ubezpechyty-sebe-ta-ditei-78074.html 

 

 

Порада   

16.01. – 

20.01.23 

" В ополонку на Водохреща: поради для тих, хто 

пірнає з дітьми" 

https://tvoemisto.tv/news/v_opolonku_na_vodohreshc

ha_porady_dlya_tyh_hto_pirnaie_z_ditmy_83365.html 

 

Консультація     

23.01. – 

31.01.23 

Дихальна гімнастика для дошкільнят Чабанюк Л. 

http://dnz28.zp.ua/wp-content/uploads/2022/11/Dlya-

batkiv-Dyhalna-gimnastyka-CHabanyuk-L.-1.pdf 

Порада   

Робота з вихователями 

02.01 – 

31.01.23 

Хвилинки –здоровинки  

http://dnz28.zp.ua/wp-content/uploads/2022/10/Dlya-

vyhovateliv-Hvylynky-zdorovynky-instruktora-z-

fizkultury.pdf 

Фізкульт-

хвилинки 

 

"Пальчикові ігри" для дітей дошкільного віку 

https://vseosvita.ua/library/kartoteka-palcikovi-igri-

dla-ditej-doskilnogo-viku-315494.html 

 

Картотека  

«Як пояснити дітям що таке війна». Консультація   

 

 

 

https://dity.in.ua/statti/viyna/yak-rozpovisti-ditini-

scho-take-viyna 
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Пропоную переглянути вебінар "Ресурс на цілий 

рік. Техніки турботи про психоемоційне 

благополуччя для педагогів» 

https://vseosvita.ua/webinar/resurs-na-cilij-rik-tehniki-

turboti-pro-psihoemocijne-blagopolucca-dla-

pedagogiv-291.html 

 

Вебінар   

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 на платформі «Всеосвіта» 

за темою : «Формування психологічної 

готовності працівників закладів освіти до 

конструктивної поведінки в умовах 

надзвичайної ситуації». 

 

 

 

https://youtu.be

/89vcEcRO-hk 
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