
Індивідуальний план роботи під час карантину 
  (13.03.2020 – 03.04.2020) 

вчителя початкових класів Бабій Жанни Юріївни 
 
 

№ 

п/п 

Дата Зміст роботи Примітки 

1 13.03.2020  1. Розміщення завдань для учнів 4 класу в 

соціальній мережі Viber з літературного 

читання  та основ здоров'я . 

2. Індивідуальні консультації для учнів в 

онлайн-режимі. 

3. Розроблення завдань на період карантину 

« М.Чабанівський 

«Вірний» 

«Дорожньо-транспортні 

пригоди» 

 

2 16.03.2020 1. Перевірка виконання учнями завдань за 

13.03.2020 р. 

2. Розміщення завдань для учнів 4 класу в 

соціальній мережі Viber з літературного 

читання  та «Я у світі» 

3. Індивідуальні консультації для учнів в 

онлайн-режимі 

 

«В.Рутківський «Як 

складають вірші» 

«Я – європеєць» 

https://naurok.com.ua/post/
mi-ukra-nci-mi-evropeyci-32-
tizhden-nush-dodatkovi-
materiali-ta-rekomendaci 

3 17.03.2020 1.  Розміщення завдань для учнів 4 класу в 

соціальній мережі Viber з літературного 

читання  та природознавства  

2. Перевірка виконання учнями завдань. 

3. Участь у вебінарі «Створення онлайнового 

освітнього середовища під час карантинних 

заходів»(18.00)  

«В.Чухліб «Сопілкарик 

із джмелиного 

оркестру» 

«Водойми України та їх 

використання»  

https://www.youtube.com/pl
aylist?list=PLmMdc5EtRgSgzRI
dOn6yvSu4coKy6Ofqt 

https://naurok.com.ua/ 

4 18.03.2020 Розроблення завдань на  

період карантину 

Опрацювання статтей на сайті «НУШ» 

 

https://nus.org.ua/articl
es/ 

5 19.03.2020 1. Розміщення завдань для учнів 4 класу в 

соціальній мережі Viber з літературного 

читання  та природознавства 

 

 

 

 

 

2. Розміщення завдань для учнів 3 класу в 

соціальній мережі Viber з основ здоров'я. 

 

3. Індивідуальні консультації в онлайн-режимі 

 

С.Дерманський «Вірші 

для дітей. «Бегемоти – 

не медведі» 

«Рівнини та гірські 

річки» 

 

Безпека у населеному 

пункті. Безпека 

велосипедиста» 

https://www.youtube.com/re
sults?sp=mAEB&search_query
=%D0%BA%D0%BE%D1%80%
D0%B8%D1%81%D0%BD%D1
%96+%D0%BF%D1%96%D0%B

https://naurok.com.ua/post/mi-ukra-nci-mi-evropeyci-32-tizhden-nush-dodatkovi-materiali-ta-rekomendaci
https://naurok.com.ua/post/mi-ukra-nci-mi-evropeyci-32-tizhden-nush-dodatkovi-materiali-ta-rekomendaci
https://naurok.com.ua/post/mi-ukra-nci-mi-evropeyci-32-tizhden-nush-dodatkovi-materiali-ta-rekomendaci
https://naurok.com.ua/post/mi-ukra-nci-mi-evropeyci-32-tizhden-nush-dodatkovi-materiali-ta-rekomendaci
https://www.youtube.com/playlist?list=PLmMdc5EtRgSgzRIdOn6yvSu4coKy6Ofqt
https://www.youtube.com/playlist?list=PLmMdc5EtRgSgzRIdOn6yvSu4coKy6Ofqt
https://www.youtube.com/playlist?list=PLmMdc5EtRgSgzRIdOn6yvSu4coKy6Ofqt
https://naurok.com.ua/
https://nus.org.ua/articles/
https://nus.org.ua/articles/
https://www.youtube.com/results?sp=mAEB&search_query=%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BD%D1%96+%D0%BF%D1%96%D0%B4%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BA%D0%B8
https://www.youtube.com/results?sp=mAEB&search_query=%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BD%D1%96+%D0%BF%D1%96%D0%B4%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BA%D0%B8
https://www.youtube.com/results?sp=mAEB&search_query=%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BD%D1%96+%D0%BF%D1%96%D0%B4%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BA%D0%B8
https://www.youtube.com/results?sp=mAEB&search_query=%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BD%D1%96+%D0%BF%D1%96%D0%B4%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BA%D0%B8
https://www.youtube.com/results?sp=mAEB&search_query=%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BD%D1%96+%D0%BF%D1%96%D0%B4%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BA%D0%B8


4%D0%BA%D0%B0%D0%B7%
D0%BA%D0%B8 

 

6 20.03.2020 1. Розміщення завдань для учнів 4 класу в 

соціальній мережі Viber з літературного 

читання  та основ здоров'я 

 

 

2. Складання плану роботи у період весняних 

канікул. 

3. Участь у вебінарі « Як організувати 

дистанційне навчання за допомогою онлайн 

ресурсів» .(15.00) 

С.Дерманський «Вірші 

для дітей. «Бегемоти – 

не медведі»  

Повторення вивченого 

матеріалу. Підсумкові 

завдання 

https://naurok.com.ua/ 

7 23.03.2020 1. Робота з шкільною документацією  

( робота з класними журналами) 

2. Опрацювання статтей на Форумі 

педагогічних ідей «Урок» 

 

https://osvita.ua/publishin
g/urok/ 

8 24.03.2020 1. Онлайн консультація для батьків 4 класу 

щодо підготовки до ДПА 

2. Опрацювання фахової літератури 

 

 

9 25.03.2020 1. Розробка та  підбір матеріалів до тематичної 

перевірки знань школярів. 

2. Підготовка матеріалів до засідання 

педагогічної ради «Культурні традиції нашої 

школи у вихованні фізично здорової 

особистості. В чому наша неповторність?» 

https://naurok.com.ua/test 

10 26.03.2020 1. Індивідуальні консультації для учнів 4 класу  

в онлайн – режимі щодо підготовки до ДПА 

 

11 27.03.2020 1. Розробка  і розміщення завдань для учнів 3 

класу на період карантину  

2. Індивідуальні консультації для учнів, які 

потребують допомоги під час навчання в 

дистанційній формі  

 

 

12 30.03.2020 1.Розміщення завдань для учнів 4 класу в 

соціальній мережі Viber з літературного 

читання  та «Я у світі» 

2. Індивідуальні консультації для учнів, які 

потребують допомоги під час навчання в 

дистанційній формі 

Л.Воронина «Нямлик і 

Балакуча квіточка» 

«Україна на карті світу. 

Найбільші українські 

спільноти в інших 

країнах світу» 

13 31.03.2020 1. Розміщення завдань для учнів 4 класу в 

соціальній мережі Viber з літературного 

читання  та природознавства 

2. Упорядкування дидактичного матеріалу. 

Л.Воронина «Нямлик і 

Балакуча квіточка» 

«Чорне і Азовське 

море» 

14 01.04.2020 1.Опрацювання додаткової науково-

популярної літератури для підвищення 

теоретичного та наукового рівня у початкових 

класах. 

 

 

https://www.youtube.com/results?sp=mAEB&search_query=%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BD%D1%96+%D0%BF%D1%96%D0%B4%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BA%D0%B8
https://www.youtube.com/results?sp=mAEB&search_query=%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BD%D1%96+%D0%BF%D1%96%D0%B4%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BA%D0%B8
https://naurok.com.ua/
https://osvita.ua/publishing/urok/
https://osvita.ua/publishing/urok/
https://naurok.com.ua/test


 
 

15 02.04.2020 1.Розміщення завдань для учнів 4 класу в 

соціальній мережі Viber з літературного 

читання  та природознавства. 

 

 

 

2. Розміщення завдань для учнів 3 класу в 

соціальній мережі Viber з основ здоров'я. 

 

Л.Воронина «Нямлик і 

Балакуча квіточка» 

«Використання і 

охорона природних 

багатств водойм»  

 

«Значення відпочинку 

на природі. Поведінка в 

автономній ситуації на 

природі» 
https://www.youtube.com/results?sp=mA
EB&search_query=%D0%BA%D0%BE%D1%
80%D0%B8%D1%81%D0%BD%D1%96+%D
0%BF%D1%96%D0%B4%D0%BA%D0%B0%
D0%B7%D0%BA%D0%B8 

16 03.04.2020 1. Розміщення завдань для учнів 4 класу в 

соціальній мережі Viber з літературного 

читання  та основ здоров'я 

2. Розміщення завдань для учнів 4 класу в 

соціальній мережі Viber з літературного 

читання  та природознавства. 

3. Корекція календарно – тематичного 

планування. 

 

Л.Воронина «Нямлик і 

Балакуча квіточка» 

Узагальнення за темою 

«Соціальна складова 

здоров'я» 

https://www.youtube.com/results?sp=mAEB&search_query=%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BD%D1%96+%D0%BF%D1%96%D0%B4%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BA%D0%B8
https://www.youtube.com/results?sp=mAEB&search_query=%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BD%D1%96+%D0%BF%D1%96%D0%B4%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BA%D0%B8
https://www.youtube.com/results?sp=mAEB&search_query=%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BD%D1%96+%D0%BF%D1%96%D0%B4%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BA%D0%B8
https://www.youtube.com/results?sp=mAEB&search_query=%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BD%D1%96+%D0%BF%D1%96%D0%B4%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BA%D0%B8
https://www.youtube.com/results?sp=mAEB&search_query=%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BD%D1%96+%D0%BF%D1%96%D0%B4%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BA%D0%B8

