
Індивідуальний план роботи під час карантину 

  ( 27.04.2020 р. – 08.05.2020 р.) 

вчителя початкових класів   Пістинь-Царинської початкової школи 

Гайової Ірини Михайлівни 

 
№ 

п/

п 

Дата Зміст роботи Час роботи Примітки 

1 27.04.2020  1.  Розробка  завдань для учнів 3 класу на 

період карантину. 

2. Розміщення  завдань для дистанційного 

навчання учнів 3 класу (соціальна мережа 

Viber) 

3. Онлайн-консультація для батьків учнів 3 

класу (Навчання в дистанційній формі) 

4.Робота з листом МОН "Рекомендації 

щодо завершення навчального року" 

 

 

9.00 – 10.00 

 

  10.00 -10.30 

 

  10.30 - 13.00 

 

   13.00 -14.00 

Українська мова: 

ст.153, вивчити 

правило,ст.154, Вправа 

366. Словниковий 

диктант 

Математика: 

Підсумковий урок Тести 

Літературне читання: 

Читати домашню книгу 

2 28.04.2020 1. Опрацювання фахової літератури. 

2. Розміщення завдань для дистанційного 

навчання учнів 3 класу (соціальна мережа 

Viber) 

 

3. Упорядкування папки позакласних 

заходів. 

 

4. Продовжити розробляти та  підбирати 

матеріали для перевірки знань школярів. 

 

9.00 –10.00 

 

10.00 –10.30 

 

10.30 – 12.00 

 

12.00 -14.00 

 

  

Математика: 

ст 159-169,#1-10 

Літературне читання: 

Читати довідкову 

літературу для 

молодших школярів 

Природознавство: 

ст.147-148, читати, 

відповідати на 

запитання 

Переглянути відео 

https://youtu.be/NOP8BY

zx2I8 

3 29.04.2020 1. Перевірка учнівських робіт, надісланих у 

Viber.  

 

2. Виготовлення дидактичного матеріалу . 

 

3. Розміщення завдань для дистанційного 

навчання учнів 3 класу (соціальна мережа 

Viber) 

 

4. Перегляд вебінару на сайті Всеосвіта 

"Розвиток уяви в різні вікові періоди" 

9.00 - 10.00 

 

 

10.00 – 11.30 

 

 

11.30 -  12.00 

 

12.00 -  14.00  

Українська мова: 

Контрольне списування 

Математика: 

ст.160-161,#11-20 

Літературне читання: 

Читати дитячі журнали 

4 30.04.2020 1. Упорядкування папки виховних  заходів  

класного керівника . 

 

2.Розміщення завдань для дистанційного 

навчання учнів 3 класу (соціальна мережа 

Viber) 

 

9.00 – 10.00 

 

10.00 - 10.30 

 

 

10.30 - 12.00 

 

Музичне мистецтво 

Переглянути відео 

https://youtu.be/lbkPOxQ-

Zl4 



3. Індивідуальні консультації для учнів 3 

класу  в онлайн – режимі. 

 

4.Перегляд вебінару «Ігрові педагогічні 

прийоми» 

12.00 -14.00 

5 04.05.2020 1. Опрацювання фахової літератури . 

2. Розміщення завдань для дистанційного 

навчання учнів 3 класу(соціальна мережа 

Viber) 

3.Перегляд відео "Методи критичного 

мислення" 

4.Перевірка надісланих учнівських робіт. 

9.00 – 10.30 

 

10.30 - 11.00 

 

   11.00 -13.00 

 

 13.00 -14.00 

Українська мова: 

ст.156-157, вивчити 

правило, Вправа 375 

Математика: 

ст.162-163,#21-30 

Літературне читання: 

Читати дитячі журнали 

6 05.05.2020 1. Опрацювання додаткової науково-

популярної літератури для підвищення 

теоретичного та наукового рівня у 

початкових класах.  

2 . Розміщення завдань для дистанційного 

навчання учнів 3 класу (соціальна мережа 

Viber) 

3 . Індивідуальні консультації учнів 3 класу 

в онлайн-режимі . 

4.Підбір і розробка завдань для перевірки 

засвоєння знань учнями . 

9.00 – 10.30 

 

 

10.30 - 11.00 

 

11.00 -12.30 

 

12.30 -14.00 

Літературне читання: 

Контрольне аудіювання 

тексту 

Математика: 

ст 163-164,#31-40 

Природознавство: 

ст.147-148, читати, 

відповідати на 

запитання 

7 06.05.2020 1. Підготовка до онлайн-консультацій в 

умовах навчання в дистанційній формі. 

2.Розміщення завдань для дистанційного 

навчання учнів 3 класу ( соціальна мережа 

Viber) 

 

3. Індивідуальні консультації з учнями та 

батьками 3 класу  в онлайн – режимі. 

4 .Перевірка надісланих учнівських робіт. 

9.00 –10.00 

 

10.00 -10.30 

 

 

10.30–13.00 

 

 

13.00 -14.00 

Українська мова: 

ст.158, Вправа 377 

Літературне читання: 

ст.173-175, виразно 

читати 

Математика: 

ст.164-165,#41-49 

8 07.05.2020 1. Упорядкування дидактичного матеріалу 

для  3 класу. 

2.Розміщення завдань для дистанційного 

навчання учнів 3 класу (соціальна мережа 

Viber) 

 

3.  Перегляд інформаційно-методичної 

літератури. 

 

4. Перевірка надісланих учнівських робіт. 

9.00 – 10.00 

 

10.00 -10.30 

 

 

10.30 -13.00 

 

13.00-14.00 

 

Музичне мистецтво 

Переглянути відео 

https://youtu.be/e6TmCR

xzdIQ 

9 08.05.2020 1.Підбір та розробка завдань для 

дистанційного навчання учнів 3 класу. 

2.Розміщення завдань для дистанційного 

навчання учнів 3 класу (соціальна мережа 

Viber) 

 

3.Індивідуальні консультації для учнів 3 

класу  в онлайн – режимі. 

 

4. Самоосвіта.Перегляд блогів вчителів 

початкових класів. 

9.00 – 10.30 

 

 

10.30 – 11.00 

 

 

11.00 – 12.30 

12.30 - 14.00 

Українська мова: 

Контрольний диктант 

Математика: 

ст.165-166,#50-58 

Природознавство: 

ст .152-154, 

читати,відповідати на 

запитання 

 



 

 

 


