
План дистанційної роботи інструктора з фізичної культури  

Кравченко Альони Сергіївни 

Вересень 2022 

Дата 

проведення 

заходу 

Назва заходу/посилання на активне джерело 

01.09.2022 1.  Ранкова гімнастика перша, друга молодша групи  "Подорож 

до лісу" https://www.youtube.com/watch?v=-KHgL_1JfOw 

2. Ранкова гімнастика середня, старша група «Весело крокуємо» 

https://www.youtube.com/watch?v=bO34A_NPjLs 

3. Відео-консультація для батьків «Безпека дітей під час війни» 

https://www.youtube.com/watch?v=MfL1wRSkFwE 

 

 

02.09.2022 

1.  Ранкова гімнастика перша, друга молодша групи  "Подорож 

до лісу" https://www.youtube.com/watch?v=-KHgL_1JfOw 

2. Ранкова гімнастика середня, старша група «Весело крокуємо» 

https://www.youtube.com/watch?v=bO34A_NPjLs 

3. Консультація для вихователів «Фізичний розвиток в ЗДО» 

https://vseosvita.ua/library/konsultacia-dla-vihovateliv-na-temu-

fizicnij-rozvitok-v-zdo-255837.html 

05.09.2022 1.  Ранкова гімнастика перша, друга молодша групи  "Подорож 

до лісу" https://www.youtube.com/watch?v=-KHgL_1JfOw 

2. Ранкова гімнастика середня, старша група «Весело крокуємо» 

https://www.youtube.com/watch?v=bO34A_NPjLs 

3. Консультація для педагогів  на тему: "Координація дій та 

співпраця інструктора з фізичної культури з учасниками 

освітнього процесу в ЗДО" https://vseosvita.ua/library/konsultacia-

na-temukoordinacia-dij-ta-spivpraca-instruktora-z-fizicnoi-kulturi-z-

ucasnikami-osvitnogo-procesu-v-dnz-355460.html 
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06.09.2022 1.  Ранкова гімнастика перша, друга молодша групи  "Подорож 

до лісу" https://www.youtube.com/watch?v=-KHgL_1JfOw 

2. Ранкова гімнастика середня, старша група «Весело крокуємо» 

https://www.youtube.com/watch?v=bO34A_NPjLs 

3. Консультація для вихователів «Особливості профілактики 

захворювань у дітей старшого дошкільного віку» 

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

profilaktiki-zahvoruvan-u-ditej-starsogo-doskilnogo-viku-

292918.html 

 

07.09.2022 1.  Ранкова гімнастика перша, друга молодша групи  "Подорож 

до лісу" https://www.youtube.com/watch?v=-KHgL_1JfOw 

2. Ранкова гімнастика середня, старша група «Весело крокуємо» 

https://www.youtube.com/watch?v=bO34A_NPjLs 

3. Фізкультурна руханка «Арам-зам-зам» (всі групи) 

https://www.youtube.com/watch?v=Ua0gTAl-TIg 

4. Консультація для батьків «Важливість фізкультури для дітей 

дошкільного віку» 

 https://vseosvita.ua/library/konsultacii-dla-batkiv-ditej-doskilnogo-

viku-249149.html 

5. Відео-ролик «Про здоров'я дітям. Поради та прислів'я» 

https://www.youtube.com/watch?v=NL0uEx6pD98 

 

08.09.2022 1. Ранкова зарядка для дітей з білочкою, фізичні вправи для 

дошкільників, фізкультхвилинка перша, друга молодша групи 

https://www.youtube.com/watch?v=aYA-Ig_DobU 

2. Ранкова зарядка для дітей з м'ячиком середня, старша групи 

https://www.youtube.com/watch?v=Uqt21a8PhaE 

3. Анімований ролик дітям «Сирена – моя помічниця. Що таке 

сигнал повітряної тривоги та як поводитися» 

https://www.youtube.com/watch?v=wNVwcJ9rrjA 
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09.09.2022 

1. Ранкова зарядка для дітей з білочкою, фізичні вправи для 

дошкільників, фізкультхвилинка перша, друга молодша групи 

https://www.youtube.com/watch?v=aYA-Ig_DobU 

2. Ранкова зарядка для дітей з м'ячиком середня, старша групи 

https://www.youtube.com/watch?v=Uqt21a8PhaE 

4. Консультація для батьків на тему: «Організація рухової 

активності дітей» https://vseosvita.ua/library/konsultacia-dla-batkiv-

na-temu-organizacia-ruhovoi-aktivnosti-ditej-175248.html 

 

12.09.2022 

1. Ранкова гімнастика «Капітошка» для молодших груп 

https://youtu.be/98Jx2gU_sq8 

2. Ранкова гімнастика для дітей середньої та старшої групи 

«Спритні малюки» 

https://youtu.be/oWBjYyhzn94 

3. Відео-консультація для батьків і дітей «Як уберегтися дітям 

від мін та вибухівки під час війни». 

https://www.youtube.com/watch?v=nwF9PyY_gkU 

 

13.09.2022 

1. Ранкова гімнастика «Капітошка» для молодших груп 

 https://youtu.be/98Jx2gU_sq8 

2. Ранкова гімнастика для дітей середньої та старшої групи 

«Спритні малюки» 

https://youtu.be/oWBjYyhzn94 

3. Фізкультурна руханка (всі групи) 

https://www.youtube.com/watch?v=3sg5oJQmlBY 

4. Відео-ролик для батьків і дітей «Як позбутися від тривоги, 

страху та занепокоєння?» 

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

 

14.09.2022 

1. Ранкова гімнастика «Капітошка» для молодших груп 

 https://youtu.be/98Jx2gU_sq8 

2. Ранкова гімнастика для дітей середньої та старшої групи 

«Спритні малюки» 

https://youtu.be/oWBjYyhzn94 

3. Фізкультурна руханка «Хом’ячки» (молодші групи) 

https://www.youtube.com/watch?v=3suQb7il4kM 
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4. Фізкультурна руханка «Рідні мої кольори» (середні, старші 

групи) https://www.youtube.com/watch?v=Phj5tweQces 

5. Консультація для батьків «Фізкультура вдома» 

https://vseosvita.ua/library/konsultacia-dla-batkiv-fizkultura-vdoma-

172918.html 

6. Мультфільм ЮНІСЕФ  «Україна про мінну безпеку: 

повітряний змій» 

https://www.youtube.com/watch?v=0WRgt7cbP24 

 

15.09.2022 

1. Ранкова гімнастика «Капітошка» для молодших груп 

https://youtu.be/98Jx2gU_sq8 

2. Ранкова гімнастика для дітей середньої та старшої групи 

«Спритні малюки» 

https://youtu.be/oWBjYyhzn94 

3. Фізкультурна руханка (всі групи) 

https://www.youtube.com/watch?v=3sg5oJQmlBY 

4. Відео-ролик для батьків і дітей «Як позбутися від тривоги, 

страху та занепокоєння?» 

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

 

16.09.2022 

1. Ранкова гімнастика «Капітошка» для молодших груп 

 https://youtu.be/98Jx2gU_sq8 

2. Ранкова гімнастика для дітей середньої та старшої групи 

«Спритні малюки» 

https://youtu.be/oWBjYyhzn94 

3. Фізкультурна руханка «Хом’ячки» (молодші групи) 

https://www.youtube.com/watch?v=3suQb7il4kM 

4. Фізкультурна руханка «Рідні мої кольори» (середні, старші 

групи) https://www.youtube.com/watch?v=Phj5tweQces 

5. Консультація для батьків «Фізкультура вдома» 

https://vseosvita.ua/library/konsultacia-dla-batkiv-fizkultura-vdoma-

172918.html 

6. Мультфільм ЮНІСЕФ  «Україна про мінну безпеку: 

повітряний змій» 

https://www.youtube.com/watch?v=0WRgt7cbP24 
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19.09.2022 

1. Ранкова гімнастика «Капітошка» для молодших груп 

https://youtu.be/98Jx2gU_sq8 

2. Ранкова гімнастика для дітей середньої та старшої групи «Спритні 

малюки» 

https://youtu.be/oWBjYyhzn94 

3. Динамічна руханка для дітей (середні, старші групи) 

https://youtu.be/xjX5ANYexBA 

 

 

20.09.2022 

1. Ранкова гімнастика «Капітошка» для молодших груп 

 https://youtu.be/98Jx2gU_sq8 

2. Ранкова гімнастика для дітей середньої та старшої групи «Спритні 

малюки» 

https://youtu.be/oWBjYyhzn94 

3. Пальчикова гра «Дощик» всі групи 

https://youtu.be/3ydk-cMbXdY 

4. Динамічна руханка для дітей (середні, старші групи) 

https://youtu.be/xjX5ANYexBA 

 

 

21.09.2022 1. Ранкова гімнастика «Капітошка» для молодших груп 

https://youtu.be/98Jx2gU_sq8 

2. Ранкова гімнастика для дітей середньої та старшої групи «Спритні 

малюки» 

https://youtu.be/oWBjYyhzn94 

3. Руханка - танець "Marshmallow Dance" для дітей середніх, старших 

груп 

https://youtu.be/4HRtxxo9HWU 
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22.09.2022 1. Ранкова гімнастика «Капітошка» для молодших груп 

 https://youtu.be/98Jx2gU_sq8 

2. Ранкова гімнастика для дітей середньої та старшої групи «Спритні 

малюки» 

https://youtu.be/oWBjYyhzn94 

3. Фізкультхвилинка «СКІК ТА СКОК» всі групи 

4. Руханка "Я танцюю з тобою" для дітей старшого дошкільного віку. 

 

23.09.2022 

1. Ранкова гімнастика «Капітошка» для молодших груп 

 https://youtu.be/98Jx2gU_sq8 

2. Ранкова гімнастика для дітей середньої та старшої групи «Спритні 

малюки» 

https://youtu.be/oWBjYyhzn94 

3. Відео- консультація для батьків «Виготовлення спортивного 

інвентарю» 

https://youtu.be/EvNgEJpez3M 

4. Руханка "Ми з України" для дітей середніх і старших груп 

https://youtu.be/J_m9nebQ7ik 

5. Рухлива гра: «Пройдись, як...»  

https://youtu.be/1YiOi_t7Fq4 

26.09.2022 1. Ранкова гімнастика для дітей молодших груп «Кумедні тваринки» 

https://youtu.be/Pvzp7-BDZ6M 

2. Ранкова гімнастика для дітей середніх, старших груп 

https://youtu.be/pcgyd3uxp94 

3. Відео- консультація для батьків «Спортивні ігри та змагання 

вдома» 

https://youtu.be/cTw1yWhjbak 
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27.09.2022 

1. Ранкова гімнастика для дітей молодших груп «Кумедні тваринки» 

https://youtu.be/Pvzp7-BDZ6M 

2. Ранкова гімнастика для дітей середніх, старших груп 

https://youtu.be/pcgyd3uxp94 

4. Відео- консультація для батьків «Цікаві спортивні забави для 

малят» 

https://youtu.be/KG0ZsDaqBYY 

 

 

 

 

28.09.2022 

1. Ранкова гімнастика для дітей молодших груп «Кумедні тваринки» 

https://youtu.be/Pvzp7-BDZ6M 

2. Ранкова гімнастика для дітей середніх, старших груп 

https://youtu.be/pcgyd3uxp94 

4. Відео-консультація для батьків «Гімнастика для очей» 

https://youtu.be/WPfJU8THPrI 

 

 

29.09.2022 

1. Ранкова гімнастика для дітей молодших груп «Кумедні тваринки» 

https://youtu.be/Pvzp7-BDZ6M 

2. Ранкова гімнастика для дітей середніх, старших груп 

https://youtu.be/pcgyd3uxp94 

3. Дитяча руханка "Corn Dance" для дітей старших груп 

4. Відео-консультація для батьків «Граємось вдома». 
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30.09.2022 1. Ранкова гімнастика для дітей молодших груп «Кумедні тваринки» 

https://youtu.be/Pvzp7-BDZ6M 

2. Ранкова гімнастика для дітей середніх, старших груп 

https://youtu.be/pcgyd3uxp94 

3.  Відео-консультація для батьків і дітей «Чому варто займатися 

фізкультурою» 

https://youtu.be/7DbIYlbo1AE 

4. Руханка для молодших дошкільників «Справжній друг» 

https://youtu.be/8P0zMhCZP8c 
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