
Календарно – тематичне планування роботи гуртка 

«Природа рідного краю»  на       період карантину     з 16.03 по 24.04. 2020 р                           

(керівник Воронюк В.О.) 

№ 
п/п 

Короткий зміст заняття Дата проведення Примітка 

1 гр. 2 гр. 3 гр. 
1. Різноманітність культурних 

рослин. Значення культурних 

рослин в житті людини. 

16.03 16.03 17.03 Перегляд відео 

https://youtu.be/hfzuiM

UrYwc 

 

2. Провідні сільськогосподарські 

культури своєї місцевості: 

польові, овочеві, плодові та 

ягідні. 

19.03 18.03 19.03 Перегляд відео 

https://youtu.be/gh53_3

dGnq8 

 

3. Посів  декоративних рослин на 

НДЗД 

23.03 23.03 24.03 Перегляд відео 

https://youtu.be/TXf7m

ACxg8o 

 

4. Екскурсії на навчально-

дослідну земельну ділянку 

ЕНЦУМ 

26.03 25.03 26.03 Перегляд відео 

https://youtu.be/gh53_3

dGnq8 

https://youtu.be/-

BtKPfilsK8 

 

5. Лікарські рослини своєї 

місцевості 

30.03 30.03 31.03 Перегляд відео 

https://youtu.be/QlGxq

XZ21HY 

 

6. Збір лікарських рослин 02.04 01.04 02.04 Перегляд відео 

https://youtu.be/BrL1Z

UD24Ek 

 

7. Замальовка найпоширеніших 

культурних рослин рідного 

краю 

06.04 06.04 07.04 Перегляд відео 

https://youtu.be/GOPyrn

bA3ns 

Розгадати кросворд 
(подано нижче) та 
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8. Створення   колекції насіння 

сільськогосподарських 

культур. 

09.04 08.04 09.04 Перегляд відео 

https://youtu.be/J4pvtKa

nWiQ 

 

9. Поняття про гриби як 

невід’ємну групу живих 

організмів. Особливості 

будови  грибів 

13.04 13.04 14.04 Перегляд відео 

https://youtu.be/a04E7e

yU_qE 

 

10. Гриби їстівні, отруйні та 

паразитичні. Значення грибів у 

природі та житті людини. 

16.04 15.04 16.04 Перегляд відео 

https://youtu.be/2RllKoj

H24k 

 

11. Найпоширеніші гриби своєї 

місцевості, їх охорона. 

  21.04 Конкурс малюнків. 

Намалювати гриб 

своєї місцевості і 

відправити малюнок 

на вайбер 

12. Вікторина «Гриби». Складання 

правил безпечної поведінки з 

грибами в природі. 

23.04 22.04 23.04 Перегляд відео 

https://youtu.be/KUVb3

_6QpFM 

https://youtu.be/1AO2r4

MheL4 

 

13 Замальовка найпоширеніших 

грибів нашого краю 

27.04 27.04 28.04 Перегляд відео 

https://youtu.be/2RllK

ojH24k 

 

14 Вивчення грунтів 30.04 29.04 30.04 Перегляд відео 

https://youtu.be/_Oq_0

mtyY4U 

 

15 Раціональне використання і 

охорона земельних ресурсів 

04.05 04.05 05.05 Перегляд відео 

https://youtu.be/SrmT

S4ovlb4 

 

16 Робота над проектом 

«Складання правил 

сортування твердих побутових 

відходів» 

07.05 06.05 07.05 Перегляд відео 

https://youtu.be/SzHh

QQoIJ94?list=PLBDp

uF5FTMr-

HQYBavqoYwS68tGN

OABL6 
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17 Виставка творчих робіт 

виробів з побутових відходів 

11.05 11.05  Намалювати і 

відправити малюнки 

на viber 


