
Індивідуальний план роботи під час карантину 

( 12.03.2020-03.04. 2020) 

вчителя початкових класів 

Мартиняк Параски Юріївни. 

12.03 2020 

1.  Упорядкування власного портфоліо.                                            9.00-10.00. 

2.Розробка і розміщення на шкільному сайті завдань для учнів 4 класу на період 

карантину.        10.00 - 12.30. 

3.  Онлайн консультація для батьків 4 класу.(Навчання в дистанційній формі.)   

12.30 - 13.00. 

 

13.03.2020. 

1.  Робота з шкільною документацією. 9.00 - 10.00. 

2. Підготовка матеріалів до занять з майбутніми першокласниками(НУШ). 

10.00 - 11.00. 

3. Підготовити матеріал для тематичної перевірки знань учнів з літературного 

читання. 11.00 - 12.00. 

4.  Онлайн консультація для учнів 4 класу. 

 

16.03.2020. 

1.  Опрацювання " Порадника для вчителя НУШ". 9.00 -10.00. 

2.  Розміщення на шкільному сайті завдань для учнів 4 класу.10.00 - 11.00. 

3. Виготовлення дидактичного матеріалу НУШ.11.00 - 12.00. 

4. Індивідуальна консультація для учнів 4 класу. 12.00 - 13.00. 

 

17.03.2020. 

1. Підготовка матеріалів до занять з майбутніми першокласниками.  9.00 - 10 

00. 



2. Пошук додаткової літературиз природознавства з теми " Водойми рідного 

краю" 10.00 - 11.30. 

3. Підготовка завдань для тематичної контрольної роботи з 

природознавства.11.30 - 12.00. 

4. Дистанційна онлайн консультація для учнів 4 класу. 12.00 - 13 00. 

 

18.03.2020 

1. Добір матеріалів для інструктажів з ОБЖ. 9.00 - 10 .00. 

2. Опрацювання фахової літератури. 10.00 11.30. 

3. Розміщення завдань для учнів на сайті школи. 11.30  - 12.00. 

4. Індивідуальна консультація для уснів 4 класу.12.00 - 13 00. 

 

19.03.2020. 

1. Опрацювання методичної літератури. 9.00 - 10.00 

2. Підбір літератури для позакласного читання учнів.10.00 - 11.00. 

3. Виготовлення дидактичного матеріалу для учнів 4 класу по темі 

"Дієслово".11 00. - 12.00. 

4. Дистанційна онлайн консультація для учнів 4 класу.12.00 - 13.00. 

 

20.03.2020. 

1. Прослуховквання  відеоматеріалів щодо дистанційного навчання.9.00 - 9.30. 

2. Виготовлення дидактичного 

матеріалу для майбутніх першокласників НУШ. 30 - 11.00. 

3. Підготовка матеріалу для онлайн бесіди з батьками про дистанційне 

навчання11.00 - 11.30. 

4. Бесіда з батьками.11.30 - 12.00 

5. Дистанційна онлайн консультація для учнів 4 класу. 12.0013.00. 

 



23.03.2020. 

Опраювання посібника доя вчителя"Методика викладання математики в 1 - 2 

касах" НУШ. 

"Психолого - педагогічні засади навчання математики в 1 - 2 класах". 

 

24.03.2020. 

Опрацювання матеріалу"Методика навчання нумерації чисел та арифметичних 

дій із числами". 

 

25.03.2020. 

Опрацювання матеріалу "Методика розв'язування задач у1 - 2 класах" 

 

26.03.2020. 

Опрацювання методики розв'язування задач у 1- 2 класах. 

 

27.03.2020 

Складання плану роботи на період з 30.03.2020 по 03.04.2020 та завдань для 

дистанційного навчання школярів. 

 

30.03.2020 

1. Огляд новин з питання дистанційного навчання.9.00 - 10.00 

2. Розміщення на шкільному сайті  завдань для учнів на навчальний тиждень. 

1. Українська мова: 

-ст.143, впр.326, ст.144, впр.327. 

-ст.146,впр.333; 

-ст147,впр.336. 

Писати диктанти. 

Повторювати правила про вивчені частини мови. 



2. Математика, ст.145 - 149. 

Письмово:ст.145,завд.919,925,926; 

ст.146,завд.928,934,ст.147,завд.940; 

ст.148,завд.944,946,950; 

ст.149,завд.951,954(1),959. 

Повторювати таблицю множення. 

 

Літературне читання. 

1.ст.151 - 153(за підручником),читати,давати відповіді на питання. 

2. Хрестоматія,ст.75 - 79. 

3.Прочитати твір(на вибір) з " Читаємо із задоволенням щодня" та виконати 

завдання. 

4.Читати з батьками твори з домашньої бібліотеки. 

 

Природознавство. 

Ст.138-143.Опрацювати матеріал. 

Виконати малюнок "Вода - джерело життя на Землі". 

Записати загадки про воду. 

3.Онлайн консультація для батьків 4 класу. 

 

31.03.2020 

1.Робота з методичною літературою.9.00 - 10.00. 

2.Підготовка матеріалів для роботи з майбутніми першокласниками НУШ. 

3.Виготовлення дидактичного матеріалу. 

4. Онлайн консультація з учнями 4 класу. 

01.04.2020 

1.Опрацювання методичної літератури НУШ.  9.00 - 10.00. 



2.Підготовка індивідуальних завдань для учнів.  10.00 - 12 00. 

3. Індивідуальні консультації для  

учнів.  12 00 - 13.00. 


