
Індивідуальний план роботи гуртка «Природа рідного краю» 

Керівник: Гільфанова Н.А 

                         Тема заняття Дата Дата Примітка 

ІІІ гр ІУ гр Практична робота(виконання 

вправ,презентацій,пошукових та 

дослідницьких робіт по 

реалізації компетентнісного 

підходу до вивчення предметів) 

1 Ознайомлення з розмаїттям 

рослинного світу рідного краю 

ru.osvita.ua 

 

06.04  Фоторепортаж на вайбер 

0965284579  

2 Різноманітність дикорослих, 

культурних і декоративних рослин 

краю. vseosvita. ua. 

08.04 07.04 Замальвки дикорослих, 

культурних і декоративних 

рослин краю. 

3 Різноманітність культурних рослин. 

Значення культурних рослин в житті 

людини.naurok. com. ua 

13.04 09.04 Реферат на вайбер 0965284579 

4 Провідні сільськогосподарські 

культури своєї місцевості: польові, 

овочеві, плодові та ягідні. 

zprada.gov.ua 

 

15.04 14.04 Замальовки культурних 

рослин свого краю на вайбер 

0965284579 

5 Особливості посіву декоративних 

рослин lutsk-ntu.com.ua  

 

22.04 16.04 Реферат на вайбер 0965284579 

6  Віртуальна екскурсії на навчально-

дослідну земельну ділянку ЕНЦУМ 

23.04 21.04 Реферат на вайбер 0965284579 

7  Лікарські рослини своєї місцевості. . 

vseosvita. ua. 

 23.04 Презентація на  вайбер 

0965284579 

 

                 

 

 

http://ru.osvita.ua/vnz/reports/ecology/18910/
http://ru.osvita.ua/vnz/reports/ecology/18910/
http://zprada.gov.ua/silske_gospodarstvo/
http://zprada.gov.ua/silske_gospodarstvo/
http://lutsk-ntu.com.ua/sites/default/files/dekorativne_roslinnictvo_kurs_lekciy.pdf
http://lutsk-ntu.com.ua/sites/default/files/dekorativne_roslinnictvo_kurs_lekciy.pdf


 

. 

                         Тема заняття Дата Дата Примітка 

ІІІ гр ІУ гр Практична робота(виконання 

вправ,презентацій,пошукових та 

дослідницьких робіт по 

реалізації компетентнісного 

підходу до вивчення предметів) 

УІІІ Дикорослі, культурні і декоративні 

рослини нашого краю. 

   

66  Лікарські рослини своєї місцевості. 

https://naurok.com.ua/konspekt-

uroku-na-temu-likarski-roslini-

74445.html 

27.04  Презентація на  вайбер 

0965284579 

67 Правила збору лікарських рослин 

https://refdb.ru/look/1121984.html 

29.04 28.04 Повідомлення на вайбер 

0965284579 

68 Замальовка найпоширеніших 

культурних рослин рідного краю 

https://www.google.com/search?q 

04.05 30.04 Замальовки луарьких рослин 

свого краю на вайбер 

0965284579 

69 Створення   колекції насіння 

сільськогосподарських культур. 

06.05 05.05 

 

Повідомлення на вайбер 

0965284579 

70 Особливості догляду за  лікарськими 

рослинами . https://agrarii-

razom.com.ua/ 

11.05 07.05 

 

Реферат на вайбер 0965284579 

     

 

                 

 

https://naurok.com.ua/konspekt-uroku-na-temu-likarski-roslini-74445.html
https://naurok.com.ua/konspekt-uroku-na-temu-likarski-roslini-74445.html
https://naurok.com.ua/konspekt-uroku-na-temu-likarski-roslini-74445.html
https://refdb.ru/look/1121984.html
https://www.google.com/search?q
https://agrarii-razom.com.ua/
https://agrarii-razom.com.ua/


 

                         Тема заняття Дата Дата Примітка 

  ІІІ гр ІУ гр Практична робота(виконання 
вправ,презентацій,пошукових та 
дослідницьких робіт по 
реалізації компетентнісного 
підходу до вивчення предметів) 

71 Поняття про гриби як невід’ємну групу 

живих організмів. Особливості будови  

грибів https://www.youtube.com/watch 

13.05 12.05 Реферат на вайбер 0965284579 

72 Гриби їстівні, отруйні та паразитичні..  

naurok.com.ua 

 

18.05 14.05 

 

 

Презентація на вайбер 

0965284579 

73 Найпоширеніші гриби своєї місцевості, 

їх охорона. naurok.com.ua 

 

20.05 19.05 

 

Презентація на вайбер 

0965284579 

74 Вікторина «Гриби». Складання правил 

безпечної поведінки з грибами в 

природі. 

25.05 21.05 Повідомлення на вайбер 

0965284579 

75 Замальовка найпоширеніших грибів 

нашого краю 

27.05 26.05  

76 Значення грибів у природі та житті 

людиниhttps://www.youtube.com/watch 

 28.05 Реферат на вайбер 0965284579 

 

 

https://www.youtube.com/watch
https://naurok.com.ua/prezentaciya-stivni-ta-otruyni-shapinkovi-gribi-102035.html
https://naurok.com.ua/prezentaciya-stivni-ta-otruyni-shapinkovi-gribi-102035.html
https://www.youtube.com/watch

