Індивідуальний план роботи під час карантину
(13.03.2020 – 03.04.2020)
вчителя початкових класів Запрути Олени Володимирівни
№
п/
п
1

2

Дата

Зміст роботи

13.03.2020 1. Онлайн консультація для батьків
2 класу (Навчання в дистанційній
формі)

1.Я досліджую світ: «Природні,
штучні та рукотворні об’єкти,
їхнє значення для людини»

2. Розробка і розміщення завдань
для учнів 2 класу на період
карантину
16.03.2020 1. Онлайн консультація для батьків
2 класу (Навчання в дистанційній
формі)

1. Українська мова 2 клас:
«Будова слова. Малі
фольклорні форми»

2. Розробка і розміщення завдань
для учнів 2 класу на період
карантину
3. Онлайн консультація для учнів 9
класу (Навчання в дистанційній
формі)

3

.
17.03.2020 1. Робота з шкільною
документацією
(робота з класним журналом)
2. Продовжити розробляти та
підбирати завдання для школярів.
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18.03.2020 1. Опрацювання фахової літератури
2. Розміщення завдань для учнів 2
класу
(соціальна мережа Viber)

5

Примітки

5. Індивідуальні консультації для
учнів 2 класу в онлайн – режимі.
19.03.2020 1. Розміщення завдань для учнів 2
класу
(соціальна мережа Viber)

2. Інформатика 9 клас: «Офісні
веб-програми для створення
спільних документів.Етапи
створення веб-сайтів»

1.Мистецтво: «Поєднання
елементів різних типів музики в
одному творі. Малювання
графічними матеріалами,
фарбами»
2. Я досліджую світ 2 клас:
«Робота з пластиліном»
1. Математика 2 клас: «Таблиця
множення числа 2,3.
Збільшення числа у кілька
разів»

1.Я досліджую світ: «Винаходи
людства та їх вплив на
життєдіяльність людини»
Перегляд відео «Найкращі

2. Розміщення завдань для учнів 6
класу
(соціальна мережа Viber)

винаходи людства»
youtube.com/watch?v=oSebjnde
GH4&feature=emb_logo
2.Фізична культура 6 клас.
Перегляд відеоуроку
infourok.ru/istoriya-viniknennyai-rozvitku-voleybolu-v-ukraini2090289.html
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20.03.2020 1. Перегляд вебінару «Підтримка
дітей з особливими освітніми
потребами: практичні поради»
2. Складання плану роботи у період
весняних канікул.
23.03.2020 1. Складання плану занять з
майбутніми першокласниками.
2. Добірка матеріалу для підготовки
до засідання педагогічної ради
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24.03.2020 1. Опрацювання додаткової
науково-популярної літератури для
підвищення теоретичного та
наукового рівня у початкових
класах.
2. Підготовка матеріалів для
атестації
25.03.2020 1. Підготовка матеріалів до занять з
майбутніми першокласниками
(НУШ)
2.Упорядкування дидактичного
матеріалу в класі

3. Робота з шкільною
документацією.
(Робота з класними журналами).
10 26.03.2020 1. Підготовка матеріалів до занять з
майбутніми першокласниками
(НУШ)
2. Розміщення завдань для учнів
початкових класів, що відвідують

Перегляд вебінару «Як
організувати дистанційне
навчання за допомогою
найпростіших онлайн-ресурсів»

гурток «У світі мистецтва»
(соціальна мережа Viber)
11 27.03.2020 1.Підготовка до онлайн –
консультацій в умовах навчання в
дистанційній формі
2. Підготовка завдань для перевірки
засвоєння учнями матеріалів.
12 30.03.2020 1. Розміщення завдань для учнів 2
та 9 класу
(соціальна мережа Viber)
2. Індивідуальні консультації для
учнів, які потребують допомоги під
час навчання в дистанційній формі
13 31.03.2020 1. Поповнення кабінету
дидактичними матеріалами та
наочністю.
2. Підбір текстів для читання
учнями 2 класу з батьками.

1. Інформатика 9 клас
«Розв’язування
компетентнісних задач»
2. Я досліджую світ «Збирання
данних, в тому числі
цифровими пристроями, їх
фіксація на носіях. Аудіо- та
інтерактивні книжки»
1. Українська мова 2 клас
«Створення письмового
висловлювання. Репліка як
словесний складник
висловлювання»

14 01.04.2020 1.Перегляд вебінару «Синдром
гіперактивності і дефіциту уваги в
учнів»

1. Математика 2 клас: «Таблиця
множення числа 4, 5.
Розв’язування задач»

2. Розміщення завдань для учнів 2
класів
(соціальна мережа Viber)

2. Я досліджую світ 2 клас.
Перегляд відео «Що таке
шумове забруднення»
youtube.com/watch?v=Q0VyReX
MGy0&feature=emb_logo

3. Індивідуальні консультації для
учнів, які потребують допомоги під
час навчання в дистанційній формі
15 02.04.2020 1.Опрацювання додаткової
науково-популярної літератури для
підвищення теоретичного та
наукового рівня у початкових
класах.

1. Математика:«Розклад числа
на множники. Креслення
відрізків»
2. Я досліджую світ : « Вплив
людини на довкілля. Охорона
природи»

2. Робота зі шкільною
документацією.
16 03.04.2020 1. Підготовка конспектів уроків
2. Корекція календарно –
тематичного планування.
3. Підбір і розробка тестових
завдань для перевірки учнів
засвоєння матеріалу з теми «Ідеї —
винаходи — відкриття».

1. Поради як зберегти здоров'я
https://youtu.be/v94JGKKdvkY
2. Опитувальник до теми «Ідеї
— винаходи — відкриття».
https://docs.google.com/forms/d/1
sl_zVaelOPkrukdJ0lmcEJLeBEbSE9n9gWUYHICq
lY/copy

