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Індивідуальний план роботи під час карантину 

керівника гуртка ПНВО «Ляльковий театр»  

Гламозди Наталії Володимирівни 

І-група 

 

 

 

 



№ 

з/п 

Дата  Зміст роботи  Тривалість 
заняття 

Примітка 

1.  27.01 1. Коригування календарного тематичного планування під час карантину 

2. Підбір та підготовка матеріалів для дистанційного проведення заняття гуртка. 

Скоромовки   

3. Домашнє завдання: 

• Зіграти в онлайн гру на розвиток логічного мислення 

https://freeplayonlinegame.com.ua/vdkrittja-v-mors-kikh-glibinakh_online-

game_1229106724.html 

 

 

 

2 год 

 

Блог , 

GOOGLклас 

 

Google 

Meet 

 

2.  01.02 1. Коригування календарного тематичного планування під час карантину 

2. Підбір та підготовка матеріалів для дистанційного проведення заняття гуртка. 

Скоромовки віршовані. 

3. Домашнє завдання: 

• Зіграти в онлайн гру на розвиток логічного мислення 

https://freeplayonlinegame.com.ua/vdkrittja-v-mors-kikh-glibinakh_online-

game_1229106724.html 

 

 

2 год 

Блог 

GOOGLклас 

Google Meet 

 

3.  03.02 1. Опрацювання фахової літератури. 
2. Підбір та підготовка матеріалів для дистанційного проведення заняття гуртка. 

Техніка сценічного дихання (вправи). 

3. Домашнє завдання : 

Потренуватись перед зеркалом виконувати врави  з якими ознайомились під час 

заняття. 

 

 

2 год 

Блог та 

GOOGLклас 

Google Meet 
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Індивідуальний план роботи під час карантину 

керівника гуртка ПНВО «Ляльковий театр»  

Гламозди Наталії Володимирівни 
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№ 

з/п 

Дата  Зміст роботи  Тривалість 
заняття 

Примітка 

1.  27.01 1. Коригування календарного тематичного планування під час карантину 

2. Підбір та підготовка матеріалів для дистанційного проведення заняття гуртка. 

Скоромовки   

3. Домашнє завдання: 

• Зіграти в онлайн гру на розвиток логічного мислення 

https://freeplayonlinegame.com.ua/vdkrittja-v-mors-kikh-glibinakh_online-

game_1229106724.html 

 

 

 

2 год 

 

Блог , 

GOOGLклас 

Google 

Meet 
 

2.  31.01 1. Коригування календарного тематичного планування під час карантину 

2. Підбір та підготовка матеріалів для дистанційного проведення заняття гуртка. 

Скоромовки віршовані. 

3. Домашнє завдання: 

• Зіграти в онлайн гру на розвиток логічного мислення 

https://freeplayonlinegame.com.ua/vdkrittja-v-mors-kikh-glibinakh_online-

game_1229106724.html 

 

 

2 год 

Блог 

GOOGLклас 

Google Meet 

 

3.  03.02 1. Опрацювання фахової літератури. 
2. Підбір та підготовка матеріалів для дистанційного проведення заняття гуртка. 

Техніка сценічного дихання (вправи). 

3. Домашнє завдання : 

Потренуватись перед зеркалом виконувати врави  з якими ознайомились під час 

заняття. 

 

 

2 год 

Блог та 

GOOGLклас 

Google Meet 
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