
Календарно-тематичне планування  

гуртка «Людина і довкілля»  

на період з 16.03.2020 по 03.04.2020 

 

Керівник гуртка: Серветник М.М. 

 
№ 

з/

п 

Короткий зміст заняття 

Дата 

проведе

ння 

Кількі

сть 

годин 

Примі

тка 

1 

«Вторгнення туристів» 
Стаття:  
http://dspu.edu.ua/hsci/wp-content/uploads/2017/12/008-
66.pdf 

16.03 1  

2 

«Вторгнення туристів» 
Перегляд відео: 
https://www.youtube.com/watch?time_continue=103&v=5c0kf6
SFa8o&feature=emb_logo 

17.03 1  

3 

«Вторгнення туристів» 
Перегляд відео: 
https://www.unian.net/tourism/impression/10643856-gory-
musora-i-gryaznoe-more-opasnosti-ukrainskogo-turizma.html 
Завдання:  
- запишіть свої враження від перегляду відео; 
- якими на вашу думку є шляхи вирішення даної проблеми? 

18.03 1  

4 
«Парниковий ефект» 
Перегляд презентації: 
https://www.youtube.com/watch?v=uNmg6FGfZsI 

20.03 1  

5 
«Парниковий ефект» 
Перегляд відео: 
https://www.youtube.com/watch?v=7gVdtBOcFYU 

23.03 1  

6 
«Парниковий ефект» 
Перегляд відео: 
https://www.youtube.com/watch?v=mzk7YAWQQdk 

24.03 1  

7 
«Подивіться вгору: озоновий шар» 
Перегляд презентації: 
https://www.youtube.com/watch?v=Wi_EJR76lVI 

25.03 1  

8 
«Подивіться вгору: озоновий шар» 
Перегляд відео: 
https://www.youtube.com/watch?v=Bk6y0RnubCE 

27.03 1  

1

0 

«Кислотні опади» 
Перегляд презентації: 
https://www.youtube.com/watch?v=O6_Av1TDZWM 
https://www.youtube.com/watch?v=P0aedKRbP_8 

31.03 1  

1

1 

«Кислотні опади» 
Перегляд відео: 
https://www.youtube.com/watch?v=yXVLaM5mbuk 

01.04 1  
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1

2 

«Кислотні опади» 
Перегляд відео: 
https://www.youtube.com/watch?v=amVOnAEOpR8 
Завдання:  
- запишіть свої враження від перегляду відео; 
- якими на вашу думку є шляхи вирішення даної проблеми? 

03.04 1  

 

https://www.youtube.com/watch?v=amVOnAEOpR8


Календарно-тематичне планування  

гуртка «Людина і довкілля»  

на період з 06.04.2020 по 24.04.2020 

 

Керівник гуртка: Серветник М.М. 

 
№ 

з/п 
Короткий зміст заняття 

Дата 

проведення 

Кількість 

годин 
Примітка 

14 

«Врятуємо Чорне море» 

Перегляд відео: 
1. https://www.youtube.com/watch?v=ZAgKbVhN_qY 
2. https://www.youtube.com/watch?v=7mERUngR_yo 

06.04 1  

15 
«Врятуємо Чорне море» 

Перегляд відео: 
https://www.youtube.com/watch?v=BKMVzxoprR0 

07.04 1  

16 

«Навіщо купувати більше» 

Перегляд відео: 
1. https://www.youtube.com/watch?v=xk7hG_hEoFA 
2. https://www.youtube.com/watch?v=rNY_aOI4Qaw 
3. https://www.youtube.com/watch?v=jUn6o_FejFg 

08.04 1  

17 

«Упаковка» 

Перегляд відео: 
1. https://www.youtube.com/watch?v=jdAsTUMzJ30 
2. https://www.youtube.com/watch?v=HCIbn-I8TZ0 
3. https://www.youtube.com/watch?v=vseW-IBUra0 

10.04 1  

18 
«Етикетки та реклама» 

Перегляд відео: 
https://www.youtube.com/watch?v=ylFmqqnQat4 

13.04 1  

19 «Етикетки та реклама» 14.04 1  
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Перегляд відео: 
https://www.youtube.com/watch?v=J_4bOLnShpo 

20 
«Власність» 

Перегляд відео: 
https://www.youtube.com/watch?v=ItsDZQhxJ8M 

15.04 1  

21 
«Власність» 

Перегляд відео: 
https://www.youtube.com/watch?v=zRrI1ZCLjR8 

17.04 1  

22 
«Собаки та люди» 

Перегляд відео: 
https://www.youtube.com/watch?v=is8CwN-HJ1A 

21.04 1  

23 «Собаки та люди» 22.04 1  

24 
«Чи завжди їжа є корисною для здоров'я» 

Перегляд відео: 
https://www.youtube.com/watch?v=u7CeTUWL2l0 

24.04 1  
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Календарно-тематичне планування  

гуртка «Людина і довкілля»  

на період з 27.04.2020 по 11.05.2020 

 

Керівник гуртка: Серветник М.М. 

 
№ 

з/п 
Короткий зміст заняття 

Дата 

проведення 

Кількість 

годин 
Примітка 

 
«Чи завжди їжа є корисною для здоров'я» 
Перегляд відео: https://www.youtube.com/watch?v=u7CeTUWL2l0&t=19s 

27.04 1  

 
«Чи завжди їжа є корисною для здоров'я» 
Перегляд відео: https://www.youtube.com/watch?v=WOJ7knQxP-A 

28.04 1  

 
«Лікарські рослини» 
Перегляд відео:  https://www.youtube.com/watch?v=5ga65YPlTI4 

29.04 1  

 
«Лікарські рослини» 
Перегляд відео:  https://www.youtube.com/watch?v=4CTROgAXX3Q&list=PLMUq5u3FSyiWAv1Z-
1ib9p8t9or9IyZXW 

04.05 1  

 
«Лікарські рослини» 
Перегляд відео:  https://www.youtube.com/watch?v=4CTROgAXX3Q&list=PLMUq5u3FSyiWAv1Z-
1ib9p8t9or9IyZXW 

05.05 1  

 
«Лікарські рослини» 
Перегляд відео:  https://www.youtube.com/watch?v=4CTROgAXX3Q&list=PLMUq5u3FSyiWAv1Z-
1ib9p8t9or9IyZXW 

06.05 1  

 
«Чи може одна особа щось змінити» 
Перегляд відео:  https://www.youtube.com/watch?v=lilMQsnSZGY 

08.05 1  
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