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Календарно-тематичне планування гуртка 

«Юні друзі природи» 

на період карантину з 16 березня до 22 травня 2020 року  

Керівник гуртка: Бачинська Марина Володимирівна 

 
№ 

з/п Короткий зміст заняття 

Група 1 Група 2 Примітка 

Дата 

проведення 

Дата  

проведення  

РІЗНОМАНІТНІСТЬ РОСЛИННОГО СВІТУ 

1. 

Рослини - символи 

України. 17.03 18.03 
Надсилання гуртківцям 

презентації на дану тематику. 

2. 

Важливість збереження 

рослинного світу. 

19.03 20.03 

Перегляд навчально-виховного 

мультика «Пригоди лісових 

друзів – Охорона природи». 

Посилання: 

https://www.youtube.com/ 

watch?v=JZL8EqG7YoI&ab_cha

nnel=ClaraStudio.tv. 

ОХОРОНА ПРИРОДИ РІДНОГО КРАЮ 

3. 

Вода - основа життя. До 

Міжнародного дня води. 

24.03 25.03 

Перегляд пізнавального 

мультфільму «Корисні 

підказки. Вода». Посилання: 

https:/ /www.youtube.com/ 

watch?v=RmErh04ndGs&ab_cha

nnel=%D0%A2%D0%B5%D0%

BB%D0%B5%D0%BA%D0%B0

%D0%BD%D0%B0%D0%BB%

D0%9F%D0%9B%D0%AE%D0

%A1%D0%9F%D0%9B%D0%A

E%D0%A1. 

4. 

Охорона природи в 

Україні. 

26.03 27.03 

Перегляд презентації за 

посиланням:  

http://www.myshared.ru/ 

slide/1323664/.  

Отримання аудиозапису 

відповідей дітей на питання, 

поставлені на слайдах 

презентації.  

https://www.youtube.com/watch?v=JZL8EqG7YoI&ab_channel=ClaraStudio.tv
https://www.youtube.com/watch?v=JZL8EqG7YoI&ab_channel=ClaraStudio.tv
https://www.youtube.com/watch?v=JZL8EqG7YoI&ab_channel=ClaraStudio.tv
https://www.youtube.com/watch?v=RmErh04ndGs&ab_channel=%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%9F%D0%9B%D0%AE%D0%A1%D0%9F%D0%9B%D0%AE%D0%A1
https://www.youtube.com/watch?v=RmErh04ndGs&ab_channel=%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%9F%D0%9B%D0%AE%D0%A1%D0%9F%D0%9B%D0%AE%D0%A1
https://www.youtube.com/watch?v=RmErh04ndGs&ab_channel=%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%9F%D0%9B%D0%AE%D0%A1%D0%9F%D0%9B%D0%AE%D0%A1
https://www.youtube.com/watch?v=RmErh04ndGs&ab_channel=%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%9F%D0%9B%D0%AE%D0%A1%D0%9F%D0%9B%D0%AE%D0%A1
https://www.youtube.com/watch?v=RmErh04ndGs&ab_channel=%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%9F%D0%9B%D0%AE%D0%A1%D0%9F%D0%9B%D0%AE%D0%A1
https://www.youtube.com/watch?v=RmErh04ndGs&ab_channel=%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%9F%D0%9B%D0%AE%D0%A1%D0%9F%D0%9B%D0%AE%D0%A1
https://www.youtube.com/watch?v=RmErh04ndGs&ab_channel=%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%9F%D0%9B%D0%AE%D0%A1%D0%9F%D0%9B%D0%AE%D0%A1
https://www.youtube.com/watch?v=RmErh04ndGs&ab_channel=%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%9F%D0%9B%D0%AE%D0%A1%D0%9F%D0%9B%D0%AE%D0%A1
http://www.myshared.ru/%20slide/1323664/
http://www.myshared.ru/%20slide/1323664/


5. 

Характерні особливості 

природи України. 

31.03 01.04 

Опрацювання теоретичного й 

наочного матеріалу за 

посиланням: 

https://sites.google.com/site/priro

daukraieni9612/. 

6. 

Пам’ятні природні місця 

України. 

02.04 03.04 

Участь гуртківців у 

фоточелленджі та розповіді про 

ті природні місця України, в 

яких їм подобалось бувати.  

7. 

Червона книга України. 

07.04. 08.04 

Перегляд відеоматеріалів за 

посиланнями:  

1). https://www.youtube.com/wat

ch?v=2uj203h1gYM&ab_channel

=%D0%93%D0%B0%D0%BD%

D0%BD%D0%B0%D0%90%D0

%BA%D1%81%D1%8C%D0%B

E%D0%BD%D0%BE%D0%B2

%D0%B0. 

2). https://www.youtube.com/ 

watch?v=BZ9TqO_W-

RQ&ab_channel=JonBayer. 

8. 

Екологічний бумеранг. 

09.04 10.04 

Аудиозапис розповіді для учнів 

на дану тематику. Підготовка 

малюнків до розповіді.  

9. 

Трудова акція  

«Чисте довкілля». 

14.04 15.04 

   Участь дітей в акції «За 

чистоту в моєму чудовому 

місті!».  

    Збирання дітьми папарців 

біля своїх дворів. 

   Підготовка фотозвітів з акції.  

10. 

Повітря. Збереження 

чистоти в атмосферному 

середовищі. 

16.04 17.04 

Перегляд відеосюжету «Повітря 

та екологія землі». Посилання:  

https:/ 

/www.youtube.com/watch?v=gX3

dRZWN9eQ&ab_channel=%D0

%A0%D0%9E%D0%96%D0%95

%D0%92%D0%86%D0%9E%D0

%9A%D0%A3%D0%9B%D0%A

F%D0%A0%D0%98. 

https://sites.google.com/site/prirodaukraieni9612/
https://sites.google.com/site/prirodaukraieni9612/
https://www.youtube.com/watch?v=2uj203h1gYM&ab_channel=%D0%93%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D0%90%D0%BA%D1%81%D1%8C%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://www.youtube.com/watch?v=2uj203h1gYM&ab_channel=%D0%93%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D0%90%D0%BA%D1%81%D1%8C%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://www.youtube.com/watch?v=2uj203h1gYM&ab_channel=%D0%93%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D0%90%D0%BA%D1%81%D1%8C%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://www.youtube.com/watch?v=2uj203h1gYM&ab_channel=%D0%93%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D0%90%D0%BA%D1%81%D1%8C%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://www.youtube.com/watch?v=2uj203h1gYM&ab_channel=%D0%93%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D0%90%D0%BA%D1%81%D1%8C%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://www.youtube.com/watch?v=2uj203h1gYM&ab_channel=%D0%93%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D0%90%D0%BA%D1%81%D1%8C%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://www.youtube.com/watch?v=2uj203h1gYM&ab_channel=%D0%93%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D0%90%D0%BA%D1%81%D1%8C%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://www.youtube.com/%20watch?v=BZ9TqO_W-RQ&ab_channel=JonBayer
https://www.youtube.com/%20watch?v=BZ9TqO_W-RQ&ab_channel=JonBayer
https://www.youtube.com/%20watch?v=BZ9TqO_W-RQ&ab_channel=JonBayer
https://www.youtube.com/watch?v=gX3dRZWN9eQ&ab_channel=%D0%A0%D0%9E%D0%96%D0%95%D0%92%D0%86%D0%9E%D0%9A%D0%A3%D0%9B%D0%AF%D0%A0%D0%98
https://www.youtube.com/watch?v=gX3dRZWN9eQ&ab_channel=%D0%A0%D0%9E%D0%96%D0%95%D0%92%D0%86%D0%9E%D0%9A%D0%A3%D0%9B%D0%AF%D0%A0%D0%98
https://www.youtube.com/watch?v=gX3dRZWN9eQ&ab_channel=%D0%A0%D0%9E%D0%96%D0%95%D0%92%D0%86%D0%9E%D0%9A%D0%A3%D0%9B%D0%AF%D0%A0%D0%98
https://www.youtube.com/watch?v=gX3dRZWN9eQ&ab_channel=%D0%A0%D0%9E%D0%96%D0%95%D0%92%D0%86%D0%9E%D0%9A%D0%A3%D0%9B%D0%AF%D0%A0%D0%98
https://www.youtube.com/watch?v=gX3dRZWN9eQ&ab_channel=%D0%A0%D0%9E%D0%96%D0%95%D0%92%D0%86%D0%9E%D0%9A%D0%A3%D0%9B%D0%AF%D0%A0%D0%98
https://www.youtube.com/watch?v=gX3dRZWN9eQ&ab_channel=%D0%A0%D0%9E%D0%96%D0%95%D0%92%D0%86%D0%9E%D0%9A%D0%A3%D0%9B%D0%AF%D0%A0%D0%98
https://www.youtube.com/watch?v=gX3dRZWN9eQ&ab_channel=%D0%A0%D0%9E%D0%96%D0%95%D0%92%D0%86%D0%9E%D0%9A%D0%A3%D0%9B%D0%AF%D0%A0%D0%98


11. 

День Землі.  

21.04 22.04 

Перегляд казки «Бережімо 

Землю!». Посилання:  

https://www.youtube.com/ 

watch?v=rRrpxgBoQWc&ab_cha

nnel=%D0%A6%D1%96%D0%B

A%D0%B0%D0%B2%D0%B8%

D0%BD%D0%BA%D0%B8%D0

%B4%D0%BB%D1%8F%D0%B

4%D0%B8%D1%82%D0%B8%

D0%BD%D0%BA%D0%B8. 

12. 

Конкурс малюнків до дня 

Землі. 23.04 24.04 

Надсилання в соціальні мережі 

сфотографованих конкурсних 

малюнків.  

13. 

Ґрунти. Збереження 

ґрунтового покриву Землі. 

Тварини-

ґрунтоутворювачі. 
28.04 29.04 

Перегляд відеопрезентації «Що 

трапляється з ґрунтом? Чому це 

важливо?». Посилання:  

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

v=sfYKdB_FZJ8&ab_channel=Y

esAnton. 

ТВАРИННИЙ СВІТ УКРАЇНИ 

14. 

Особливості та 

різноманітність тварин. 

30.04 06.05 

Перегляд презентації за 

посиланням: 

https://naurok.com.ua/prezentaciy

a-riznomanitnist-tvarin-u-prirodi-

150747.html.  

15. 

Значення тварин у природі 

та в житті людини. 

05.05 08.05 

Виконання ігрових завдань за 

посиланням: 

https://www.youtube.com/ 

watch?v=zakMTocZAi8&ab_cha

nnel=%D0%93%D0%B0%D0%B

D%D0%BD%D0%B0%D0%90%

D0%BA%D1%81%D1%8C%D0

%BE%D0%BD%D0%BE%D0%

B2%D0%B0. 

16. 
Пристосування тварин до 

життя в природі. 
07.05 08.05 

Надсилання гуртківцям 

презентації на дану тематику. 

17. 
Конкурс малюнків на 

захист безпритульних 

тварин. 

12.05 13.05 
Надсилання  сфотографованих 

конкурсних малюнків. 

18. 

Свійські та дикі тварини. 

14.05 15.05 

Перегляд презентації. Посилан- 

ня: https://vseosvita.ua/ library/ 

prezentacia-cim-diki-tvarini-

vidriznautsa-vid-svijskih-

113808.html.  

https://www.youtube.com/%20watch?v=rRrpxgBoQWc&ab_channel=%D0%A6%D1%96%D0%BA%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B8%D0%B4%D0%BB%D1%8F%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B8
https://www.youtube.com/%20watch?v=rRrpxgBoQWc&ab_channel=%D0%A6%D1%96%D0%BA%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B8%D0%B4%D0%BB%D1%8F%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B8
https://www.youtube.com/%20watch?v=rRrpxgBoQWc&ab_channel=%D0%A6%D1%96%D0%BA%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B8%D0%B4%D0%BB%D1%8F%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B8
https://www.youtube.com/%20watch?v=rRrpxgBoQWc&ab_channel=%D0%A6%D1%96%D0%BA%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B8%D0%B4%D0%BB%D1%8F%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B8
https://www.youtube.com/%20watch?v=rRrpxgBoQWc&ab_channel=%D0%A6%D1%96%D0%BA%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B8%D0%B4%D0%BB%D1%8F%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B8
https://www.youtube.com/%20watch?v=rRrpxgBoQWc&ab_channel=%D0%A6%D1%96%D0%BA%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B8%D0%B4%D0%BB%D1%8F%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B8
https://www.youtube.com/%20watch?v=rRrpxgBoQWc&ab_channel=%D0%A6%D1%96%D0%BA%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B8%D0%B4%D0%BB%D1%8F%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B8
https://www.youtube.com/%20watch?v=rRrpxgBoQWc&ab_channel=%D0%A6%D1%96%D0%BA%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B8%D0%B4%D0%BB%D1%8F%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B8
https://www.youtube.com/watch?v=sfYKdB_FZJ8&ab_channel=YesAnton
https://www.youtube.com/watch?v=sfYKdB_FZJ8&ab_channel=YesAnton
https://www.youtube.com/watch?v=sfYKdB_FZJ8&ab_channel=YesAnton
https://naurok.com.ua/prezentaciya-riznomanitnist-tvarin-u-prirodi-150747.html
https://naurok.com.ua/prezentaciya-riznomanitnist-tvarin-u-prirodi-150747.html
https://naurok.com.ua/prezentaciya-riznomanitnist-tvarin-u-prirodi-150747.html
https://www.youtube.com/%20watch?v=zakMTocZAi8&ab_channel=%D0%93%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D0%90%D0%BA%D1%81%D1%8C%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://www.youtube.com/%20watch?v=zakMTocZAi8&ab_channel=%D0%93%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D0%90%D0%BA%D1%81%D1%8C%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://www.youtube.com/%20watch?v=zakMTocZAi8&ab_channel=%D0%93%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D0%90%D0%BA%D1%81%D1%8C%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://www.youtube.com/%20watch?v=zakMTocZAi8&ab_channel=%D0%93%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D0%90%D0%BA%D1%81%D1%8C%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://www.youtube.com/%20watch?v=zakMTocZAi8&ab_channel=%D0%93%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D0%90%D0%BA%D1%81%D1%8C%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://www.youtube.com/%20watch?v=zakMTocZAi8&ab_channel=%D0%93%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D0%90%D0%BA%D1%81%D1%8C%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://www.youtube.com/%20watch?v=zakMTocZAi8&ab_channel=%D0%93%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D0%90%D0%BA%D1%81%D1%8C%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://vseosvita.ua/%20library/%20prezentacia-cim-diki-tvarini-vidriznautsa-vid-svijskih-113808.html
https://vseosvita.ua/%20library/%20prezentacia-cim-diki-tvarini-vidriznautsa-vid-svijskih-113808.html
https://vseosvita.ua/%20library/%20prezentacia-cim-diki-tvarini-vidriznautsa-vid-svijskih-113808.html
https://vseosvita.ua/%20library/%20prezentacia-cim-diki-tvarini-vidriznautsa-vid-svijskih-113808.html


 

19. 

Екскурсія до живого 

куточка для ознайомлення 

з правилами утримання та 

догляду за тваринами. 
19.05 20.05 

Запис в ЕНЦУМі відеозйомок  

для гуртківців з метою 

ознайомлення їх з правилами 

утримання й догляду за 

тваринами.   

ЛІС – ЗЕЛЕНЕ БАГАТСТВО КРАЇНИ, ЙОГО ЗБЕРЕЖЕННЯ Й ОХОРОНА 

20. 

Ліс і його значення в 

природі та в житті людини. 21.05 22.05 

Надсилання гуртківцям 

власного відеозапису на дану 

тематику. 

ЛІКАРСЬКІ РОСЛИНИ НАВКОЛИШНЬОЇ МІСЦЕВОСТІ 

21. 

Біологічні особливості й 

використання лікарських 

рослин.  Подорож у світ  

лікарських рослин.   
26.05 27.05 

Перегляд навчально-виховного 

мультфільму за посиланням: 

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

v=rlwsCThC-

90&ab_channel=%D0%93%D0%

BE%D1%80%D0%BE%D0%B1

%D1%87%D0%B8%D0%BA. 

НАШ РІДНИЙ КРАЙ 

22. 

Характерні особливості 

природи Кам'янеччини.  28.05 29.05 

Надсилання гуртківцям 

фотографій з описом природи 

нашої місцевості.  

https://www.youtube.com/watch?v=rlwsCThC-90&ab_channel=%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B1%D1%87%D0%B8%D0%BA
https://www.youtube.com/watch?v=rlwsCThC-90&ab_channel=%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B1%D1%87%D0%B8%D0%BA
https://www.youtube.com/watch?v=rlwsCThC-90&ab_channel=%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B1%D1%87%D0%B8%D0%BA
https://www.youtube.com/watch?v=rlwsCThC-90&ab_channel=%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B1%D1%87%D0%B8%D0%BA
https://www.youtube.com/watch?v=rlwsCThC-90&ab_channel=%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B1%D1%87%D0%B8%D0%BA

