
Індивідуальний    план роботи 

гуртка «Природа рідного краю» 

                         Керівник Юр’єва Т.М. 

                 

№          Теми занять 

    1 гр 

              

2гр 

 

 Практична 

робота 

(виконання 

вправ, 

презентацій, 

пошукових та 

дослідницьких 

робіт по 

реалізації 

компетентнісно

го підходу до 

вивчення 

предметів)  
 

  

1 Різноманітність рослин . (  інтернет – 

ресурси  

 https://youtu.be/9t9Dy3P9ISI 

 

16.03 17.03 

2 малюнка рослин 

які ростуть в нашій 

місцевості А4  на 

вайбер 0672704661  

 

 

 

2 Рослини і тварини прісних водойм. 

інтернет – ресурси  

https://youtu.be/b7mamn1pmLg 

 18.03 18.03 

Зробити лекбук 

рослини прісних 

водойм.А2 на 

вайбер 0672704661 

3 Червона книга України. ( інтернет – 

ресурси   

https://youtu.be/2uj203h1gYM 

 

 

23.03 24.03 Малюнки 

Червонокнижних 

рослин 2 на А4 на 

вайбер 0672704661 

4  Охорона рослин. Лікарські рослини. 

Червона та Зелена книга України. ( 

інтернет – ресурси      

https://youtu.be/T5hdyivLBqY 

 

 

25.03 25.03 Аплікація А4 на 

вайбер 0672704661 

5 НПП «Подільські Товтри» ( інтернет 

– ресурси   

https://youtu.be/GjVwZWZ6A8o 

 

30.03 31.03 Повідомлення на 

вайбер 0672704661 

https://youtu.be/9t9Dy3P9ISI
https://youtu.be/b7mamn1pmLg
https://youtu.be/2uj203h1gYM
https://youtu.be/T5hdyivLBqY
https://youtu.be/GjVwZWZ6A8o


 

6 Отруйні рослини України. ( інтернет 

– ресурси  

https://youtu.be/pWV0FuuVx9k  

 

31.03 01.04 Лепбук А2 на 

вайбер  0672704661 

7 

 

Мультфільм про природу 

https://youtu.be/AT0z3a-4eaQ 

 

01.04  Малюнок епізоду на 

А 4 на вайбер  

0672704661 

https://youtu.be/pWV0FuuVx9k
https://youtu.be/AT0z3a-4eaQ


 
 

№ Теми занять 

1гр 2гр Примітка 

 Практична 

робота 

(виконання 

вправ, 

презентацій, 

пошукових та 

дослідницьких 

робіт по 

реалізації 

компетентнісно

го підходу до 

вивчення 

предметів)  
  

  

1 

День Землі 
https://www.youtube.com/watch?v=IT
ub7NYgY2Y 

06.04 07.04 

1 малюнок другої 

планети від Землі на 

А4,на вайбер 

380672704661 

 

  

  

2 

Трудова акція «Чисте 

довкілля» 
https://www.youtube.com/watch?v=4
84xuFGArcM 
https://www.youtube.com/watch?v=JZ
L8EqG7YoI 

08.04 08.04 

«Цей ролик дав змогу 

мені 

задуматися..(закінчити 

думку)», на А4,на вайбер 

380672704661 

 

 

  

3 

Виготовлення газети до 

місячника екології  
https://www.youtube.com/watch?v=ST
TLrmA8wqo 

13.04 14.04 

Малюнок чиста планета, 

на А4,на вайбер 

380672704661 

 

 

  

4 

Клімат України 
https://www.youtube.com/watch?v=m
BDU8UwJdpM 

15.04 15.04 

Аплікація А4 пори року, 

на вайбер 380672704661 

  

5 

Проведення спостережень за 

погодою  
https://pidruchniki.com/13560615/geo
grafiya/sposterezhennya_pogodoyu 

20.04 21.04 

Цікаві задачі 

https://fs01.vseosvita.ua/

01000wgf-0557/017.jpg 

 

6 

Характерні особливості 

природи нашого краю 
 

22.04 22.04 

Малюнок на А4 наша 

Україна, на вайбер 

380672704661 

https://www.youtube.com/watch?v=ITub7NYgY2Y
https://www.youtube.com/watch?v=ITub7NYgY2Y
https://www.youtube.com/watch?v=484xuFGArcM
https://www.youtube.com/watch?v=484xuFGArcM
https://www.youtube.com/watch?v=JZL8EqG7YoI
https://www.youtube.com/watch?v=JZL8EqG7YoI
https://www.youtube.com/watch?v=STTLrmA8wqo
https://www.youtube.com/watch?v=STTLrmA8wqo
https://www.youtube.com/watch?v=mBDU8UwJdpM
https://www.youtube.com/watch?v=mBDU8UwJdpM
https://pidruchniki.com/13560615/geografiya/sposterezhennya_pogodoyu
https://pidruchniki.com/13560615/geografiya/sposterezhennya_pogodoyu
https://fs01.vseosvita.ua/01000wgf-0557/017.jpg
https://fs01.vseosvita.ua/01000wgf-0557/017.jpg


https://www.youtube.com/watch?time
_continue=29&v=Z5XdLJ_j80c&feature
=emb_logo 

  
 

 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=29&v=Z5XdLJ_j80c&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=29&v=Z5XdLJ_j80c&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=29&v=Z5XdLJ_j80c&feature=emb_logo


Індивідуальний    план роботи 

гуртка «Природа рідного краю» 

Керівник Юр’єва Т.М. 

 
 

№ Теми занять 

1гр 2гр Примітка 

 Практична 

робота 

(виконання 

вправ, 

презентацій, 

пошукових та 

дослідницьких 

робіт по 

реалізації 

компетентнісно

го підходу до 

вивчення 

предметів)  
  

  

1 

Проведення спостережень за 

погодою,та завбачення її змін 

https://www.youtube.com/watch?v=

S-0T2uUMw1I  

27.04 28.04 

 вайбер 380672704661 

 

  

  

2 

Характерні особливості природи 

нашого краю  

https://sites.google.com › site › 

divoviznij-roslinnij-svit-nasogo-krau 

 

29.04 29.04 

«Цей ролик дав змогу 

мені 

задуматися..(закінчити 

думку)», на А4,на вайбер 

380672704661 

 

 

  

3 

Вплив господарської діяльності на 

зміни ландшафту 
https://naurok.com.ua/prezentaciya-

vzaemodiya-lyudini-i-prirodi-v-

umovah-globalno-ekologichno-krizi-

31358.html 

04.05 05.05 

Малюнок чиста планета, 

на А4,на вайбер 

380672704661 

 

 

  

4 

Основні кліматичні фактори та їх 

вплив на поширення рослин і 

тварин  

https://sites.google.com › zavdanna-

dla-pidgotovki-do-zanat › zanatta-

no2-1 

 

06.05 06.05 

Аплікація А4 улюблена 

рослина, на вайбер 

380672704661 

  

5 

Вивчення ландшафтних зон 

рідного краю  

https://www.youtube.com › watch 

 

11.05  

 

вайбер 380672704661 

 

https://www.youtube.com/watch?v=S-0T2uUMw1I
https://www.youtube.com/watch?v=S-0T2uUMw1I
https://sites.google.com/site/zavitajtenapervomajsinu/turisticnim-stezkami-pervomajsini/divoviznij-roslinnij-svit-nasogo-krau
https://sites.google.com/site/zavitajtenapervomajsinu/turisticnim-stezkami-pervomajsini/divoviznij-roslinnij-svit-nasogo-krau
https://sites.google.com/site/zavitajtenapervomajsinu/turisticnim-stezkami-pervomajsini/divoviznij-roslinnij-svit-nasogo-krau
https://sites.google.com/site/zavitajtenapervomajsinu/turisticnim-stezkami-pervomajsini/divoviznij-roslinnij-svit-nasogo-krau
https://naurok.com.ua/prezentaciya-vzaemodiya-lyudini-i-prirodi-v-umovah-globalno-ekologichno-krizi-31358.html
https://naurok.com.ua/prezentaciya-vzaemodiya-lyudini-i-prirodi-v-umovah-globalno-ekologichno-krizi-31358.html
https://naurok.com.ua/prezentaciya-vzaemodiya-lyudini-i-prirodi-v-umovah-globalno-ekologichno-krizi-31358.html
https://naurok.com.ua/prezentaciya-vzaemodiya-lyudini-i-prirodi-v-umovah-globalno-ekologichno-krizi-31358.html
https://sites.google.com/site/biologiazos11/zavdanna-dla-pidgotovki-do-zanat/zanatta-no2-1
https://sites.google.com/site/biologiazos11/zavdanna-dla-pidgotovki-do-zanat/zanatta-no2-1
https://sites.google.com/site/biologiazos11/zavdanna-dla-pidgotovki-do-zanat/zanatta-no2-1
https://sites.google.com/site/biologiazos11/zavdanna-dla-pidgotovki-do-zanat/zanatta-no2-1
https://www.youtube.com/watch?v=R795gjM3xj4
https://www.youtube.com/watch?v=R795gjM3xj4


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 


