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ШАНОВНІ КЕРІВНИКИ ГУРТКІВ ТА ГУРТКІВЦІ! 

Вашій увазі пропонується робочий зошит, метою якого є 

організація продуктивного вивчення практичного матеріалу гуртка. 

Продуктивна діяльність - це результат усвідомленого засвоєння 

певних способів дій, що формуються й розвиваються в процесі 

засвоєння знань. Пам'ятайте, що навчитися активно й самостійно 

мислити можна лише за умов активної й самостійної роботи. 

Основними способами продуктивної діяльності, які 

використовуються в зошиті, є: визначення сутності понять 

обсягом більше двох ознак, спостереження, описування, 

вимірювання за планом, що супроводжується формулюванням 

простих висновків, роботи з малюнками, концентрування знань за 

допомогою таблиць, схем, рисунків тощо. Для творчої 

самореалізації в посібнику пропонуються завдання із залученням 

таких способів, як: самостійне перенесення засвоєних знань у 

нетипову ситуацію, формулювання висновків, шляхів вирішення 

проблеми, формування умінь дослідження, тощо. Ці продуктивно-

творчі завдання дають можливість закріпити й поліпшити набуті 

навички, передбачають опрацювання різноманітної числової, 

текстової й графічної інформації, забезпечують реалізацію 

міжпредметних зв'язків. Велика увага в робочому зошиті надається 

ілюстраціям, які поєднують малюнки, фотографії, рисунки й 

допоможуть задіювати та розвивати зорові відчуття, уяву, 

конкретне мислення. 

Матеріал робочого зошита поділено на теми та заняття, які ви 

можете знайти, скориставшись змістом. Зміст буде для вас 

одночасно й планом вивчення цілого курсу. 

При використанні робочого зошита ви слухаєте, візуально 

сприймаєте й записуєте матеріал, що сприяє міцному засвоєнню 

знань На занятті разом із керівником потрібно в процесі виконання 

різноманітних завдань засвоїти базовий матеріал, тобто суть 

основних понять. 

БАЖАЄМО ВАМ УСПІХІВ У НАВЧАННІ! 
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ВСТУП. РОЛЬ ЛІКАРСЬКИХ РОСЛИН В ОХОРОНІ ЗДОРОВ’Я 

Заняття 1. 

Дата проведення ________________, місце проведення_________________ 

Тема: ЕКСКУРСІЯ НА ЛІКАРСЬКУ ДІЛЯНКУ. 

План екскурсії 

- знайомство з навчально-матеріальною базою закладу; 

- знайомство з лікарськими рослинами що ростуть на НДЗД; 

- знайомство з лікарськими рослинами, що ростуть у теплиці. 

 

Завдання№1 

Запишіть назви лікарських рослин, які ви побачили на НДЗД. 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Завдання № 2 

Намалюйте лікарську рослину, яка з поміж усіх побачених сподобалась вам 

найбільше. 
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Завдання №3  

Розфарбуйте ті рослини які зустрічались вам на НДЗД та підпишіть їх назви. 

 

 

 

 

 

 

_______________________                      _________________________ 

  

_________________________                          ___________________________ 

 

 

Висновки:_________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
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Заняття 2.  

Дата проведення ________________, місце проведення__________________ 

Тема: Екскурсія в міський парк. 

План екскурсії 

- знайомство з історією міського  парку; 

- знайомство з рослинами,  що ростуть на території. 

Завдання №1 

Замалюйте на аркуші А4 один із пейзажів парку. 

Завдання №2 

Замалюйте лікарські рослини, які зустрічались вам у парку. 

   

 

 

 

 

 

 

 

Висновки:_________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
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ВІТАМІНИ У ЖИТТІ ЛЮДИНИ. ОЗДОРОВЛЕННЯ ОРГАНІЗМУ 

СОКАМИ 

Заняття №3 

Дата проведення ________________, місце проведення__________________ 

Тема: Визначення якості соку в домашніх умовах. 

Завдання №1  

Визначення якості соку в домашніх умовах. 

1. Виявлення підсолоджувачів у натуральних соках 

Спосіб виявлення: скуштувати на смак. 

Результат:  

 натуральний цукор залишає в роті солодкий присмак приблизно 5 

хвилин; 

 штучні підсолоджувачі залишають присмак набагато довше 

(шкідливо). 

2. Виявлення штучних ароматизаторів у соках. 

 Спосіб виявлення:  

1) потерти крапельки соку між пальцями. 

Результат: оскільки штучні ароматизатори виготовляють на основі 

штучних масел, то при наявності їх у соках на пальцях залишиться жирний 

слід. 

2) додати у склянку соку 1 ст. л. соди. 

Результат: натуральний напій набуде бурого кольору, а штучний напій 

яскравість кольору не змінить. 

Висновки:_________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
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Заняття №4 

Дата проведення ________________, місце проведення__________________ 

Тема: Заготівля і сушка фруктів. 

Завдання №1  

Який спосіб сушіння підходить для цих плодів? (З’єднай стрілочками): 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Поясни переваги сонячного способу сушіння фруктів та овочів: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Поясни переваги штучного способу сушіння фруктів та овочів: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
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Заняття №5 

Дата проведення ________________, місце проведення__________________ 

Тема: Заморожування фруктів та овочів. 

Завдання №1 

Вибери поради як правильно і як неправильно заморозити фрукти та овочі. 

Поясни чому? 

 

ПРАВИЛЬНО 

 

НЕПРАВИЛЬНО 

______________________________ 

______________________________ 

______________________________ 

______________________________ 

______________________________ 

______________________________ 

______________________________ 

 

 

______________________________ 

______________________________ 

______________________________ 

______________________________ 

______________________________ 

______________________________ 

______________________________ 

 

 Вибір якісних продуктів  

 Додаємо сіль 

 Подрібнення 

 Робимо маленькі порції 

 Просушування 

 Видаляємо залишки повітря з торбини 

 Робимо великі порції 

 Попередньо проварюємо. 

 

Заняття №6 
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Дата проведення ________________, місце проведення__________________ 

Тема: Правила зберігання овочів та фруктів. 

Завдання №1 

- Що із наведених прикладів додають у ящик для зберігання цибулі? 

  

- Як за допомогою цих предметів зберігають капусту? 

 

 

 

  

 

 

- Як зберегти кавун до 31 грудня за допомогою одного із цих продуктів? 

 

 

 

 

 

 

 

Завдання №2 

 Заповніть таблицю «Як на зиму зберігають овочі і фрукти в моїй сім’ї» 

 

? 
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Овочі та фрукти І ВАРІАНТ ІІ ВАРІАНТ ІІІ ВАРІАНТ 

  якщо яблука в 

ідеальному стані, то 

можна кожне яблуко 

загорнути в папір 

 

яблука кладуться  у 

тирсу 

плодоніжками 

догори 

яблука 

зберігаються у 

дерев’яних 

ящиках у підвалі 

      

      

     

     

 

 

 

ЛІКУВАЛЬНІ ВЛАСТИВОСТІ ВИНОГРАДУ 

Заняття №7 

Дата проведення ________________, місце проведення__________________ 
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Тема: Вирощування різних сортів винограду на навчально-дослідній 

ділянці. 

Завдання №1  

Підпиши картинку  

«Як посадити саджанець винограду весною» 

 

 

 

 

Завдання №2  

Пронумеруй правильно етапи вирощування винограду на основі зелених 

живців: 

 Висадити готові живці в ящик або окремі маленькі горщики / 

стаканчики 

  Після зимової сплячки саджанці висаджуються у відра для літнього 

пророщування 

 Зрізати живці навесні перед початком цвітіння 

 Вийняти живці з води на деякий час  

 Висадити отримані саджанці у вересні 

 Зрізані живці відразу поставити в чисту воду або легкий живильний 

розчин 

 Після активного літнього зростання саджанці необхідно помістити в 

підвал на осінньо-зимове зберігання 

 Розрізати живці на частини з двома бруньками 

 Поставити розрізані частини назад у воду або живильний розчин 

 Зробити кутовий надріз на нижній частині кожного живця. 

Заняття №8 

Дата проведення ________________, місце проведення__________________ 
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Тема: Приготування виноградного соку в домашніх умовах під наглядом 

батьків. 

Завдання №1  

Опиши поетапне приготування виноградного соку в домашніх умовах. 

 

 

  

 

 

 

___________________________________                            __________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

_____________________________________                              ________________________________ 

 

Завдання №2  

Напиши про користь виноградного соку  

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

ЦИТРУСОВІ ТА ЇХ ЗАСТОСУВАННЯ В НАРОДНІЙ МЕДИЦИНІ ТА 

ПОБУТІ 
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Заняття №9 

Дата проведення ________________, місце проведення__________________ 

Тема: Вирощування та догляд за цитрусовими у кімнатних умовах. 

Завдання №1  

Опиши поетапність вирощування цитрусових у кімнатних умовах за 

картинкою: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Завдання №2  

Користуючись таблицею індивідуальних особливостей кімнатних рослин, 

створи паспорт лимонного дерева.  

ТАБЛИЦЯ ІНДИВІДУАЛЬНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ КІМНАТНИХ РОСЛИН 

Ось як може виглядати 

міні-паспорт  

кімнатної рослини: 
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Заняття №10 

Дата проведення ________________, місце проведення__________________ 

Тема: Правила приготування рослинних чаїв. 

Завдання №1  

Підпиши, яку дію мають подані чаї: 

 

 

 

 

   

__________________________                        ________________________ 

 

 

 

 

 

___________________________                  _____________________________ 

 

 

 

 

 

___________________________                      _________________________ 

Завдання №2  

Користуючись поданою інформацією створи  пам’ятку  
«ЯК ПРИГОТУВАТИ РОСЛИННИЙ ЧАЙ?» 

Збір заварюється в емальованій або склянній посуді з розрахунку — 1 десертна ложка на 

склянку окропу. Настоюється під кришкою 5-7 хв. Все чай готовий і його можна пити.  

Для чаїв, в який входить шипшина, дуже добре підходить інший спосіб. В термос 

кладеться сировина з вище вказаного розрахунку і заливається некрутим окропом. 

Настоювати 1-3 години 
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Заняття №11 

Дата проведення ________________, місце проведення__________________ 

Тема: Приготування чаїв різними способами. 

Завдання №1  

Користуючись даною інформацією, створити брошурку «Як правильно 

заварювати чай». 

 

Будь-яка традиція приготування і вживання 

чаю звичайно включає в себе наступні кроки: 

  

 Загальна підготовка до чаювання, 

 Відмірювання і підготовка заварки, 

 Нагрів води, 

 Підготовка посуду для заварювання, 

 Заварювання, 

 Розлив чаю, 

 Власне пиття чаю. 

 

Кожна більш-менш відокремлена географічна область або країна, що 

вживає чай, сформувала свої «чайні традиції», що відрізняються способом 

приготування, обставинами і порядком вживання чаю. 

 

 

 

Приклад плаката 

 

 

 

Заняття №12 



19 

 

Дата проведення ________________, місце проведення__________________ 

Тема: Вплив водяної бані на вилучення біологічно активних сполук із 

лікарських рослин. 

Завдання №1  

Користуючись даними таблиці, разом з керівником гуртка,  

виготовити  200 мл настою із листя шавлії (1:10). 

Схема водяної бані.  

1 — речовина, що нагрівається;  

2 — вода;  

3 — колба з речовиною;  

4 — посудина з 

водою;  

5 — пальник. 

 

Коефіцієнти водопоглинання (Кв) для різних видів лікарської рослинної сировини 

Вид сировини Кв Вид сировини Кв 

Кора  Листя  

-дуба 2,0 - кропиви 1,8 

- калини 2,0 - мати-й-мачухи 3,0 

- жостеру 1,6 - м'яти 2,4 

Коріння  - сени 1,8 

-солодки 1,7 - мучниці 1,4 

Кореневище  - шавлії 3,3 

- перстачу 1,4 Плоди шипшини 1,1 

- з коріннями родовику 1.7 Трава  

- з коріннями валеріани 2,9 - горицвіту 2,8 

- змійовика 2,0 - звіробою 1,6 

  - полину 2,1 

  - кропиви собачої 2,0 

  - багна 2.2 

 

Наприклад: для приготування 200 мл настою із листя м'яти перцевої (1:10) необхідно взяти 20 г 

ЛРС і додати очищеної води: 200 + (20,0 * 2,4) = 248 мл, де 2,4- коефіцієнт водопоглинання для 

листя м'яти. 

Заняття №13 
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Дата проведення ________________, місце проведення__________________ 

Тема: Особливості вживання і застосування рослинних чаїв. 

Завдання №1  

Користуючись інформацією  таблички створи розкладну книжечку. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Завдання №2 

Розгадай кросворд: 

1) Дерево, що цвіте в липні. (Липа) 

2) Рослина, про яку говорять, що вона 

лікує від 99 хвороб. (Звіробій) 

3) Квітка білого кольору, з жовтим очком у середині. (Ромашка) 

4) Рослина, з якою варять перший весняний зелений борщ. (Кропива) 

 

 

 

 

Заняття №14 

Дата проведення ________________, місце проведення__________________ 
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Тема: Правила етикету чаювання. 

Завдання №1 

Вирізати зображення посуду з паперу (чашку, чайник, блюдце). Рис.1 

Спробуйте розмістити вирізані предмети для чаювання на аркуші паперу. 

Щоб краще це зробити, пересувайте їх. 

Приготування до чаювання: 

 Ставлять невеличкий столик, вкривають його скатертиною якогось 

світлого кольору, на столик можна поставити вазу з квітами. Також на 

столик виставляють чайні прибори і посуд (чашки, блюдечка, чайники, 

цукорниці, щіпці для цукру, чайні ложечки, глечики з молоком і т. д.). 

Чайний посуд обов'язково повинен бути з одного сервізу. 

Потім вже починається сама церемонія чаювання:  

 Коли усі гості зібралися, на стіл ставлять різні закуски до чаю (різні 

тістечка, бутерброди, тости з різними джемами, печиво, бісквіти, торти 

і т. д.) 

 Гостям на вибір пропонують декілька різних сортів чаю. 

Завдання №2 

Продемонструй за допомогою паперового посуду правила етикету чаювання. 

ЧАЙНИЙ ЕТИКЕТ 

 За правилами кожен гість повертає чашку так, щоб ручка знаходилася з лівого 

боку і саме тоді по чашках розливається чай. Окріп доливається один раз, 

потім заварюється по-новій. 

 Аби правильно тримати чашку, потрібно взяти її за ручку подушечками 

великого і вказівного пальців. Середній палець зігнутий і знаходиться під 

ручкою, мізинець і безіменний притиснуті до середини долоні. 

 Якщо ви сіли за обідній стіл, то під час пиття блюдце залишається на столі, 

якщо за низький столик, то його піднімають разом з чашкою. 

 Якщо ви п'єте чай з лимоном, тоді, в чашку спочатку кидають лимон, а потім 

додають цукор. Потім ви тримаючи чашку у лівій руці, правою видавлюєте сік 
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з лимона в чай, кладете лимон на блюдце, і тепер знову берете чашку в праву 

руку. 

 Зазвичай, в коли п'ють чай, то використовують рафінований цукор і 

користуючись щипцями для цукру кидаєте куби цукру в чай. Але якщо цукор 

пісочний, тоді в цукорниці є спільна ложка, якою гості кидаю собі в чай цукор, 

а потім вже розмішують його кожен своєю ложкою. 

  Рис.1  

Заняття №15 

Дата проведення ________________, місце проведення__________________ 
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Тема: Виготовлення листівки-пам’ятки «Застосування чаїв» 

Завдання №1  

Виготовлення листівки-пам’ятки «Застосування чаїв» за прикладами: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чай з ромашки 
лікарської 
здатний боротися з 
вірусами і бактеріями 
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КАВА. ВПЛИВ КАВИ НА ЗДОРОВЯ ЛЮДИНИ 

Заняття №16 

Дата проведення ________________, місце проведення__________________ 

Тема: Вирощування та догляд за кавовим деревом у кімнатних умовах 

Завдання №1  

Описати процес вирощування та догляду за кавовим деревом  в кімнатних 

умовах.  

Вирощування кавового дерева з насіння(зерна)  

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Догляд за посівами зерен кави 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

Догляд за паростками кави 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Догляд за кавовим деревом 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Полив та добриво для кавового дерева 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Грунт та пересадка кавового дерева 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
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Заняття №17 

Дата проведення ________________, місце проведення__________________ 

Тема: Приготування кавових сумішей. 

Завдання №1   

Ознайомся з різними видами кавових сумішей.  

Пофантазуй яка кава смакує Фунтику, а яка дядьку Мокусу.  

Розфарбуй малюнок. 
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Заняття №18 

Дата проведення ________________, місце проведення__________________ 

Тема: Етикет приготування кави. 

Завдання №1    

До поданих правил вживання кави намалюй відповідні малюнки: 

1. Помішавши чай або каву, не слід залишати ложку в склянці - її 

потрібно покласти на блюдце. 

2. Не прийнято вмочати в напій печиво. 

3. Не слід пити чай або каву, поки ви не проковтнули їжу. 

4. Каву п'ють гарячою, невеликими ковтками. 

5. Блюдце тримають у лівій руці, а правою підносять чашку до рота. 

Коли п'ють каву з молоком, блюдце залишають на столі. 

6. Не слід манірно відстовбурчувати мізинець, а також просовувати 

палець у вушко ручки. 

7. Цукор до кави - якщо немає спеціальних щипців - не прийнято брати 

ложкою. Його треба взяти рукою й опустити в чашку. 

8. Каву з лікерами, як правило, п'ють не в їдальні, а у вітальні. До кави 

подають маленькі ложечки, а до кави «мокко» - зовсім маленькі. 

 

1  2 3 4 

5 6 7 8 
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Заняття №19 

Дата проведення ________________, місце проведення__________________ 

Тема: Виготовлення буклету «Все про каву» 

Завдання №1   

 Виготовити  буклет «Все про каву», користуючись даними пунктами. 

 

 

 

 

 

Історія кави бере початок у найдавніших цивілізаціях. Існує думка, що 

батьківщиною кави була Ефіопія… 

Користь і шкода розчинної кави 

Користь кави…                                                                     Шкода кави… 

Як вибрати каву. Перше правило - вибрати каву в зернах. Правильно 

вибрати каву в зернах можна зупинивши свій вибір на зернах недавнього 

обжарювання. 

Здійснювати покупку варто тільки в спеціалізованих магазинах. 

Консультанти таких магазинів завжди дадуть пораду, як правильно вибрати 

каву. Зерна правильно обраного кави завжди гарної форми, без тріщин і 

володіють приємним ароматом. 

Як зберігати каву… 

Як правильно заварювати каву… 

З якими продуктами краще всього пити каву. Кава поєднується практично 

з усіма продуктами. Ідеальним доповненням стануть родзинки, горіхи, 

курага, сир, випічка. Дуже корисне, з багатим смаком поєднання кави з 

свіжовіджатими соками. 

З якими продуктами каву пити не варто. Мабуть, єдиним обмеженням у 

виборі доповнення до кави, є алкоголь. Рецепти з кави… 



28 

 

ПРЯНО-АРОМАТИЧНІ РОСЛИНИ ТА ЇХ РОЛЬ В ЖИТТІ ЛЮДИНИ 

Заняття №20 

Дата проведення ________________, місце проведення__________________ 

Тема: Вивчення властивостей основних пряно-ароматичних рослин: 

петрушки, кропу,  лаврового листя, перцю гіркого чорного, часнику, 

цибулі при застосуванні в домашніх умовах. 

Завдання №1    

Закласти в домашніх умовах міні-грядку "Пряно-ароматичні рослини за 

прикладом або за власним вибором: 
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Завдання №2  

Заповнити таблицю за прикладом: 

Пряно-

ароматичні 

рослини 

Застосування 

в домашніх 

умовах 

 

Дія на організм 

Петрушка лікувальне  

 

 

 

 

 

косметичне  

 

 

 

кулінарне 

 зміцнення імунної системи; 

 Покращує стан очей; 

 Живить кровоносні судини; 

 Корисна при проблемах зі шлунком; 

 Лікує нефрит та інші хвороби сечостатевої 

системи; 

 Основний компонент дієтичного меню для 

лікування ожиріння; 

 Знімає запалення; 

 Оптимізує роботу надниркових залоз і 

щитової залози; 

 Допомагає відновити сили і боротися з 

депресією. 

 

 Мімічні та глибокі зморшки. 

 Надмірне вироблення шкірного сала при 

жирному типі шкіри. 

 Суха шкіра. 

 Мімічні та глибокі зморшки. 

 Пігментні плями і ластовиння. 

 Втомлена шкіра і сірий колір обличчя. 

 Суха шкіра. 

 Набряки, темні круги і мішки під очима. 

 

 використовують в перших стравах, підливах 

і соусах; 

 в домашньому консервуванні овочів; 

 при виготовленні м'ясних, рибних і 

овочевих консервів, кетчупів, соусів і т. 
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Кріп   

 

 

 

Лаврове 

листя 

  

Перець 

гіркий 

чорний 

  

Часник   

Цибуля   

 


