
 Корисні поради батькам дошкільнят 

 під час карантину 

від управління освіти Краматорської міської ради 

  
         В кожній ситуації є свої мінуси та плюси, і, те, що діти-дошкільники 

знаходяться на карантині, дає можливість батькам провести більше часу зі 

своїми малюками. А щоб час не було проведено марно, рекомендуємо: 

  

1. Дотримуватись режиму дня відповідного режиму дошкільного закладу. 

  

1. Забезпечити дитині достатню рухову активність, перебувати на свіжому 

повітрі не менш як 3-4 години на добу. Під час прогулянки не 

забудьте  пограти в рухливі ігри 

(https://www.youtube.com/watch?v=PSUjIdCyUyU,  https://ditvora.com.ua/ru

hlyvi-igry-na-vulyci, https://pustunchik.ua/ua/games/podvizhnyye-

igry/dytiachi-rukhlyvi-igry-na-svizhomu-

povitri, https://www.facebook.com/groups/968782306827251/permalink/10634

42500694564/). 

  

1. Повернувшись додому, відпочиньте, та почитайте дітям 

(http://abetka.ukrlife.org/kazki.html) , або послухайте 

(https://www.youtube.com/watch?v=bj4P4FGOKSU ). 

  

1. Якщо Ваша дитина потребує мовленнєвих ігор, вправ на артикуляцію 

(https://www.youtube.com/watch?v=VwWV_CbysEQ , https://www.youtube.c

om/watch?v=Otx0Kkbm7rg&feature=emb_logo ), звуковимову,  можете 

пограти в ігри логопедичної спрямованості 

(https://www.youtube.com/watch?v=OvlN-

Oe2ICo, https://www.youtube.com/watch?v=VSFW0sM8ei0, https://www.yout

ube.com/watch?v=MyXMnCO8ksY&list=PLE051E2463B5F066E ). 

1. Кожна дитина має здібності, придивіться уважно, хто зростає в Вашій 

родині ? Юний художник ? Помалюйте з малюком 

(https://pustunchik.ua/ua/games/coloring, https://www.pinterest.com/pin/63345

9503812548252/?nic_v1=1amWdjmmYR3cTuSNnlce5z8NhuO9ZLbXv4S1fza

3qgUqDS6y%2FaFXq6n8FAlK4Bmc7P ). 

Юний архитектор ? Вам допоможе лего-конструктор 

(https://crdveselka.jimdofree.com/lego/ ) 
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А може в родині зростає дизайнер ? Тоді вам сюди 

(http://www.kidmade.com.ua/ukr/ , https://www.youtube.com/watch?v=JLV8_RZ-

WEA , https://www.youtube.com/channel/UConxh-8gaFD2SMY2wqBhM2w ). 

  

1. Ваша дитина маленький  мовознавець? В нагоді 

стануть  (https://www.youtube.com/watch?v=GKDu54hRkOk , https://www.y

outube.com/watch?v=UJlDkRvXHl4). 

  

1. Для прихильників математики та юних інтелектуалів пропонуємо 

скористатись міні-заняттями із серії «Це наше і це твоє» всі 

серії  (https://www.youtube.com/watch?v=kxTAgH6WlbQ&list=PLmMdc5Et

RgSgzRIdOn6yvSu4coKy6Ofqt&index=3 ), « Уроки  тітоньки Сови» 

(https://www.youtube.com/watch?v=2UG0TRHjm2Y) та інше 

(https://www.youtube.com/watch?v=F_dcR7Pkdq4&t=23s , https://www.youtu

be.com/watch?v=GGazrqaOQxw ). 

  

1. Якщо у Вас обмаль часу, то  пограйте прямо на кухні: порахуйте овочі, 

помалюйте на крупі, створіть міні-оркестр із квасолі та гороху 

(https://dityinfo.com/simeine-dozvillya/chim-zainyati-ditinu-na-kuhni.html), 

проведіть цікаві досліди 

(https://jmil.com.ua/rubrics/laboratory , https://life.pravda.com.ua/society/2013/

03/4/122500/ , https://ukr.media/psihologiya/361240/ , https://osvitanova.com.u

a/posts/512-tsikava-khimiia-doslidy-iaki-dopomozhut-ditiam-i-doroslym-

poliubyty-khimiiu). 

  

1. 50 завдань для дошкільника на 

карантин: http://osvita.ua/school/63379/?fbclid=IwAR2nlFgW67VLXzWNXt

v740vDIcnlP0zrgGGK9siiqpMBga_nlxglxo0suuU . 

  

1. Спільні ігри допоможуть вам стати ближче один  до одного, а це важливо! 

Грайте, та не забувайте про здоров’я власної дитини, дотримуйтесь 

протиепідемічних заходів 
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