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педагога 

Назва гуртка Формат розробки Анотація посилання 

Торопова 

Катерина 

Олександрів

на 

«Сучасна 
хореографія з 

елементами 
акробатики» 

 

презентація 
 

 https://docs.google.com/presentation/d/1A9WsAh

ap_sqNddN7cUjnxfcH6FWvsAtX7FalVlquQKc/

edit?usp=sharing 

 

відеоряд ЗФП https://youtu.be/8BSjC2NNeb8 
відеоряд 
 

Високий підйом стопи https://youtu.be/rx_RfwENFOY 

презентація Термінологія https://docs.google.com/presentation/d/1-

J1AsqLV5Lvc4Otjjan6rmSHCcPV0xkfktqwRB4

kM_8/edit 

 
відеоряд 
 

Танцюємо українське https://youtube.com/shorts/O6B7Z5JM4lc?feature

=share 
презентація Правила поведінки та 

техніка безпеки під час 
дистанційного навчання 
 

https://docs.google.com/presentation/d/10n-

263HogR2wd1-
vaTkaKziiu_5TLUaUU4RwrIYe4Yg/edit 

відеоряд як виходити зі стійки на 
голові 

https://youtu.be/kUjvlKQF8hs 

 
асинхронне 
завдання 

Креативне- за 

допомогою тільки 
пальців ніг намалювати 
квітку 

Viber-група 

Відео 
Асинхронне 

завдання 

Підготовка до 
концертної діяльності. 

Імпровізація.  

https://youtu.be/UtX-17lHutk 

 

Відео 
Асинхронне 
завдання 

Підготовка до 
концертної діяльності. 
Розминка. 

https://youtu.be/MscClRAUnzY 

 

Овсяннікова 

Анна 

Вікторівна 

«Сучасна 

хореографія з 
елементами 
акробатики» 

 

відеоряд розминка  

https://youtu.be/ZJByRUFpIrM  

 
відеоряд Тренування з розтяжки 

м’язів  
https://youtu.be/DGELo8I5YQA 

 
відеоряд Розвиток положення 

корпуса, імпровізація, 
шпагат з провиса 

https://youtu.be/-Je84RIWhXE 

 

відеоряд про 
тренування 
 

Розтягування м’язів тіла 
та шпагати з опори 

https://youtu.be/pgkkfqZhU6M 
 

відеоряд Координація рухів, 
робота над силою тіла, 
розтяжка м’язів  

https://youtu.be/AZV0VuMvuIU 

 

відео розминка Стрибкові зв’язки для 

дітей 
https://youtu.be/D0c-c6XipL0 

 
Відео розминка імпровізація https://youtu.be/FSsZoN2XFqY 
відеоряд асинхронне завдання 

для дітей 6-12 років. 
Робота над гнучкістю 
тіла, шпагати у статиці 
 

- https://youtu.be/LA8O4ep-wj0 

онлай-заняття Контроль за 
виконанням: розвиток 
фізичних якостей та 
рухових здібностей, 

вправи на розтягування 
м’язів. 

https://youtu.be/R_JtXhQ61oM 

Мороз 

Наталія 

Миколаївна 

«Сучасна 
хореографія з 
елементами 
акробатики» 

відео розтяжка ніг https://youtu.be/MrwJrfPEmZ8 

 

 
презентація професійний імідж https://docs.google.com/presentation/d/1KMJRy
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 педагога 
 

mx8rCyUGCf6RzO9BpGqr_ChroLV/edit?usp=sh

aring&ouid=102897355939910891177&rtpof=tru

e&sd=true 
відео вправи на розтяжку та 

гнучкість спини 
 

https://youtu.be/3QtigkzQ_2M 

 

асинхронне 
завдання  

Тема заняття: вправи 
для кульшового суглоба 
(тазобедренного 
сустава) 

Viber-група 

Відео контроль за 
виконанням 

Вправи на виворотність. https://youtu.be/YTQkP59Zwt8 

Бабешко 

Вероніка 

«Сучасна 
хореографія з 
елементами 

акробатики» 

Відео контроль за 
виконанням 

Вправи на розвиток 
координації та 
рівноваги 

https://youtu.be/LyrnKosS868 

 

Відео 
Асинхронне 
заняття - завдання 

Вивчення танцювальних 
рухів та комбінацій 

https://youtu.be/_d_DZKmn2TY 
 

Відео котроль за 
виконанням 

ЗФП https://youtu.be/i32fbGszmL0 

Демчук 

Дмитро 

Олександро

вич 

«Класичний 
танець» 

Відео 
домашнє завдання. 

ЗФП, перевірка вмінь, 
техніка виконання, 
фізичний розвиток. 
 

https://youtu.be/9s-P6JCEv-U 

відео, домашнє 
завдання. 

Тема : сучасна 
хореографія. Розвиток 
тіла та мислення в 
хореографії. 

 

https://youtu.be/F5xOB5zLBQc 

Мацук 

Наталія 

Олександрів

на 

Студія 
образотворчого 
мистецтва 

відео завдання Соняшник 

 
-https://youtu.be/y3ieL74FOCQ 

 

 

 

відео завдання Натюрморт https://youtu.be/ITAKpO9BE0I 
відеоряд Контроль за виконанням https://youtu.be/E5PskY5m3GM 
відео Цієї осені https://youtu.be/RnlQDjTcEa0 

відеоряд – «патріотичні малюнки 
для хлопців з фронту» 

- обереги для наших захисників Viber- група 

Олефір Яна 

Олександрів

на 

Студія 

образотворчого 
мистецтва 

презентація пейзаж з заходом сонця  

https://docs.google.com/presentation/d/1HEUd1z-

qRaXWhSNBl0Z_IC_7RbtY5yFLxrCPKcw7bmk

/edit#slide=id.g14e01c8775a_0_128 

 
відео  
 

малювання квіточок 
фарбами 

https://youtu.be/spOWAhZVFlA 
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