
  Карантин – вимушений захід, який допоможе уникнути 

розповсюдження інфекції. Головне завдання під час карантину організувати 

життя дошкільнят так, щоб кожен день приносив їм щось нове, щоб спогади 

про час проведений вдома з батьками ще довго радували їх. Здоров’я дитини 

– найважливіше, але  її знання та розвиток є  не менш важливими.  Під час 

карантину батьки можуть допомогти дитині у навчанні вдома, або 

організувати цікаве та змістовне дозвілля.  

 Діти 3-6 років можуть по кілька годин захоплено займатися 

малюванням, ліпленням, складанням нової моделі конструктора, 

вигадуванням нарядів для ляльок, переглядом мультфільмів і настільними 

іграми. Щоб малюку було цікавіше займатися тією справою, яку ви йому 

запропонуєте, ставте перед ним конкретні завдання: намалювати красиве 

дерево, яке ви бачили на прогулянці, зліпити з пластиліну персонажа 

улюбленого мультфільму. Підключайте малюка до домашньої роботи: 

дитина може допомогти вам розставити посуд, розвісити білизну, змести пил 

з меблів. 

 Дозвілля вдома можна організувати так, щоб діти могли не тільки 

відпочити, а й підготуватися до школи. Контролюйте час перебування 

дитини за комп'ютером: багатогодинні комп'ютерні ігри не принесуть 

користі. Читайте разом з малюком його улюблені книги, придумуйте цікаві 

логічні ігри, розвивайте його фантазію, вигадуючи власні казки або 

розробляючи сценарії для домашнього театральної вистави. 
https://teacher.at.ua/publ/prezentaciji/zanjattja_z_majbutnimi_pershoklasnikami/99 

Заняття з майбутніми першокласниками  

https://chornoyvan-iryna.webnode.com.ua/dlya-majbutnikh-pershoklasnikiv/  заняття для 

майбутніх першокласників 

https://osvitoria.media/experience/yak-govoryty-z-ditmy-pro-koronavirus/  Як відповідати 

на питання дітей про коронавірус 

https://osvita.ua/school/63379/  50 завдань для дошкільників 

Освіта дитини XXI століття MagneticOne Org – YouTube   проект Освіта дитини XXI 

століття, навчальні відео  

Це наше і це твоє – YouTube навчальні відеоролики про Україну 

https://sashkaua.ucoz.ua/     «Вірші», «Казки» та «Оповідання» ви маєте можливість 

почитати вірші, казки та оповідання для дітей різних авторів. 

https://natalyagurkina.ucoz.ua/   казки, загадки, вірші для дітей... 

http://posnayko.com.ua/ Журнал "Пізнайко": вірші, казки, творчість. 

https://www.smeshariki.ru Сайт присвячений розвивальному мультфільму 

"Смішарики". 

https://www.solnet.ee/ Розвиваючі, навчальні ігри для самих маленьких та ще багато 

цікавого і для батьків. 

http://edugames.rozumniki.ua/ навчальні програми для дошкільнят та дітей молодшого 

шкільного віку з інтерактивними вправами, веселими анімованими персонажами, 

яскравими сюжетами та звуковим супроводом 

https://childdevelop.com.ua/  завдання на логічне мислення, підготовка руки до письма 

тощо 

http://www.child-thinking.com.ua/  посібники та ігри для розвитку логічного та 

творчого мислення дітей 

http://detsky-mir.com/    завдання для дітей різного віку, аудио книги, підготовка до 

школи, творчість  

https://teacher.at.ua/publ/prezentaciji/zanjattja_z_majbutnimi_pershoklasnikami/99
https://chornoyvan-iryna.webnode.com.ua/dlya-majbutnikh-pershoklasnikiv/
https://osvitoria.media/experience/yak-govoryty-z-ditmy-pro-koronavirus/
https://osvita.ua/school/63379/
https://www.youtube.com/playlist?list=PLmMdc5EtRgSgzRIdOn6yvSu4coKy6Ofqt
https://www.youtube.com/playlist?list=PLmMdc5EtRgSgzRIdOn6yvSu4coKy6Ofqt
https://www.youtube.com/playlist?list=PLmMdc5EtRgSgzRIdOn6yvSu4coKy6Ofqt
https://natalyagurkina.ucoz.ua/
http://posnayko.com.ua/
http://www.smeshariki.ru/
http://www.solnet.ee/
http://edugames.rozumniki.ua/
https://childdevelop.com.ua/
http://www.child-thinking.com.ua/
http://detsky-mir.com/
http://detsky-mir.com/tag/%D0%90%D1%83%D0%B4%D0%B8%D0%BE%20%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8/


https://kazky.org.ua/   українські казки 

https://www.manamonster.com/uk  онлайн-ігри, головоломки 
http://igraem.pro/  розвиваючі онлайн-ігри для дітей 

http://www.raskraska.com/   Раскраски для детей - бесплатно распечатать, скачать, 

раскрасить онлайн 

http://www.doshkolniki.com/  Детские песни, детские кроссворды онлайн бесплатно, 

стихи для детей, мультфильмы для детей бесплатно, обучение онлайн для дошкольников 
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