
Індивідуальний план роботи під час карантину 

(12.03.2020-03.04.2020) 

вчителя початкових класів 

Бейсюк Олександри Юріївни 

№ 

п/п 

Дата Зміст роботи Час роботи 

1.  12.03.2020   1.  Розробка  і розміщення завдань в соціальній 

мережі( Viber) для учнів 1 класу на період карантину 

2. Онлайн консультація для батьків 1   класу ( Навчання в 

дистанційній формі) 

 

9.00- 11.00 

12.00-13.00 

 

2. 

 

 

 

 

 

 

 13.03.2020 

 

 

 

 

 

 

1. Ознайомлення з матеріалами сайту  

«На урок». Інтернет-ресурси у навчальному процесі. 

2. Онлайн консультація для батьків учнів 1  класу. 

3. Опрацювання методичної літератури С.Скворцова 

«Методика навчання математики у 1-2 класах». 

  

9.00 –10.00 

11.00-12.00 

12.00-13.00 

 

 

3. 16.03.2020 1. Робота з шкільною документацією(класним журналом) 

2.Підготовка дидактичних матеріалів з читання (таблиці 

складів,гра «Чарівна скринька», вправи для розширення 

кута зору.) 

 

 

9.00-10.00 

11.00-13.00 

 

 

 4.  17.03.2020 1. Перевірка учнівських зошитів.  

2. Виготовлення дидактичного матеріалу НУШ (Схеми 

задач з математики.) 

3. Опрацювання фахової літератури з української мови. 

 

 

4. Розміщення завдань для учнів 1 класу   (соціальна 

мережа Viber) 

 

5. Індивідуальні консультації для учнів 1  класу  в онлайн 

9.00 – 9.30 

9.30-11.00 

11.00-12.00 

 

 

 

12.30-13.00 

 

 



– режимі.  

 

5.  18.03.2020 1. Підбірка  матеріалів до «Свята букваря» 

2. Самоосвіта. 

Перегляд блогів вчителів НУШ. 

9.00-10.30 

10.30-13.00 

6. 19.03.2020 1.Виготовення дидактичних матеріалів для святкування 

Букваря (матеріали для квесту). 

2. Складання плану роботи у період весняних канікул. 

3.Опрацювання методичної літератури з математики. 

9.00 – 10.30 

 

10.30-12.00 

12.00-13.00 

 

 

 

 

7. 20.03.2020 1. Індивідуальні консультації батьків 1 класу. 

2. Добірка матеріалу до батьківських зборів 

3.Перегляд вебінару «Створення освітнього середовища 

під час карантинних заходів» 

9.00 – 10.  00 

10 .00-12.00 

12.00 

12.00-13.00 

8.  23.03.2020 1. Опрацювання додаткової науково-популярної 

літератури для підвищення теоретичного та наукового 

рівня у початкових класах. 

2. Систематизація матеріалів для розвитку зв'язного 

мовлення у 1класі. 

9.00 –12.00 

 

 

12.00-13.00 

9. 24.03.2020 1. Упорядкування дидактичного матеріалу. Підготовка 

матеріалів для стіни слів з тематичних тижнів.  

2.  Перегляд інформаційно-методичної літератури 

«Сучасні підходи успішного розвитку здобувачів освіти 

НУШ» 

9.00 – 10.00 

 

 

10.00 -13.00 

 



10. 25.03.2020 1.Добірка дидактичного матеріалу до уроків ЯДС у 1 

класі. 

2.Перегляд вебінару «Розвиток різних видів пам’яті в 

початкових класах НУШ» 

3. Участь  у всеукраїнській онлайн  конференції  «Нова 

українська школа:педагогічні інновації в системі 

початкової освіти» 

 

 

 

9.00 – 10. 00 

 

10.00-11.00 

 

11.00-13.00 

 

 

 

 

11. 26.03.2020 1.Вивчення методів роботи з Lego. 

2.Cтворення презентації з використанням Lego з 

математики. Усний рахунок. 

 

3. Підготовка до онлайн – консультацій в умовах 

навчання в дистанційній формі. 

 

4. Підготовка завдань для учнів 1  класу для 

дистанційного навчання. 

(соціальна мережа Viber) 

 

9.00 – 10.00 

 

 

 

 

10.00 –11.30 

 

 

11.30– 13 .00 

12. 27.03.2020 1. Підготовка до   уроків  з  ЯДС. Виготовлення зразка 

схеми. Як правильно сервірувати стіл. Цікаве оформлення 

серветок для святкового стола. 

 

 

2. Розміщення завдань для учнів 1  класу 

(соціальна мережа Viber) 

 

3. Індивідуальні онлайн консультації для учнів, які 

потребують допомоги під час навчання в дистанційній 

формі  

 

 

9.00  11.00 

 

 

 

11.00 –12.00 

 

 

 

12.00- 13. 00 

https://vseosvita.ua/webinar/rozvitok-riznih-vidiv-pamati-v-pocatkovih-klasah-nus-141.html
https://vseosvita.ua/webinar/rozvitok-riznih-vidiv-pamati-v-pocatkovih-klasah-nus-141.html


13. 30.03.2020 1. Виготовлення наочності для уроків розвитку зв'язного 

мовлення. 

 

2. Підбір текстів для читання учнями з батьками. 

 

3.  Опрацювання методичної літератури з математики. 

9.00 – 11.00 

 

 

11.00 –12.00 

 

 

 

12. 00-13.00 

14. 31.03.2020 1.Перегляд вебінару «Синдром гіперактивності і дефіциту 

уваги в учнів»  

 

2. Розміщення завдань для учнів 1класу 

(соціальна мережа Viber) 

 

3. Індивідуальні консультації для учнів, які потребують 

допомоги під час навчання в дистанційній формі  

 

   

 

 

9.00- 10.30 

 

 

 

10.30 – 11.00 

 

 

11.00 – 13.00 

 

 

 

 

 

15. 01.04.2020 1.Підготовка і розміщення завдань для дистанційного 

навчання у соціальній мережі  Viber. 

2.Індивідуальні консультації для батьків учнів. 

3. Створення презентації на тему «Що потрібне рослинам 

для життя» 

 

9.00-10.00 

 

10.00-11.00 

 

11.00-13.00 

https://vseosvita.ua/webinar/sindrom-giperaktivnosti-i-deficitu-uvagi-v-ucniv-151.html
https://vseosvita.ua/webinar/sindrom-giperaktivnosti-i-deficitu-uvagi-v-ucniv-151.html


 

16. 02.04.2020 1. Виготовлення наочного матеріалу з української мови. 

Схеми речень. 

2. Опрацювання методичної   

літератури: «Я досліджую світ» 

3. Підготовка матеріалів для проведення інструктажів з 

ОБЖ. 

9.00-10.00 

 

10.00-11.00 

 

11.00-13.00 

17. 03.04.2020 1. Перегляд вебінару «Лепбук у роботі вихователів і 

вчителів початкової школи» 

2. Індивідуальні консультації батьків щодо  навчання 

дітей. 

3. Підбір відео матеріалів для роботи у першому класі 

НУШ. 

10.00-11.00 

 

11.00-12.00 

 

12.00-13.00 

 


