
 

    Індивідуальний    план роботи  

гуртка «Юні валеологи» 

                            Керівник Юр’єва Т.М. 

                 

 

№          Теми занять 

    3 гр 

              

4гр 

 

 Практична 

робота 

(виконання 

вправ, 

презентацій, 

пошукових та 

дослідницьких 

робіт по 

реалізації 

компетентнісно

го підходу до 

вивчення 

предметів)  
 

  

1 Відновимо ліси разом. Екологічна 

валеологія  (інтернет – ресурси) 

https://youtu.be/617CDoxfwkk 

 

20.03 19.03 

2 малюнка дерева, 

які ростуть в нашій 

місцевості А4  на 

вайбер 0672704661  

 

 

 

2 Документальний фільм про Землю 

(інтернет- ресурси)  

 

https://youtu.be/ITub7NYgY2Y 

 

 21.03 21.03 

Зробити лекбук .А2 

на вайбер 

0672704661 

3 Харчування і здоровя (інтернет-ресерси) 

https://youtu.be/hDwp8fjzc5w 

 

27.03 26.03 Малюнок піраміда 

здорового 

харчування на А4 

на вайбер 

0672704661 

4 Стереотипи у харчуванні (інтернет-ресурси) 

https://youtu.be/uxR5Rq8PpjU 

 

28.03 28.03 Лепбук на тему 

«Шкода від 

газованих напоїв» 

на вайбер 

0672704661 

  5 Клімат і харчування ( унтернет- ресурси) 

https://youtu.be/uxR5Rq8PpjU 

 

03.04 02.04 Скласти 

одноденний раціон 

правильного 

харчування на 

вайбер 0672704661 

https://youtu.be/617CDoxfwkk
https://youtu.be/ITub7NYgY2Y
https://youtu.be/hDwp8fjzc5w
https://youtu.be/uxR5Rq8PpjU
https://youtu.be/uxR5Rq8PpjU


 

 

№ Теми занять 

3гр 4гр 
Примітка 

 Практична 

робота 

(виконання 

вправ, 

презентацій, 

пошукових та 

дослідницьких 

робіт по 

реалізації 

компетентнісног

о підходу до 

вивчення 

предметів)  
  

  

1 

Правила до харчування 
https://www.youtube.com/watch?v=pn
aduq8Z8JE 

10.04 09.04 

Піраміда правильного 

харчування на А4,на 

вайбер 380672704661 

 

  

  

2 

Помилки в харчуванні 
https://www.youtube.com/watch?v=D9
Dh4CoYD4k  

17.04 16.04 

«Цей ролик дав змогу 

мені 

задуматися..(закінчити 

думку)», на А4,на вайбер 

380672704661 

 

 

  

3 

Гігієна харчування 

https://www.youtube.com/watc

h?v=E-u6ext-Zog 

24.04 23.04 

Роздум «Бути здоровим 

це модно», на А4,на 

вайбер 380672704661 

 

 

  

4 

Клімат і харчування 

https://www.youtube.com/watc

h?v=v94JGKKdvkY 

 30.04 

Шкідливі  продукти для 

організму А4, на вайбер 

380672704661 

  

  
 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=pnaduq8Z8JE
https://www.youtube.com/watch?v=pnaduq8Z8JE
https://www.youtube.com/watch?v=D9Dh4CoYD4k
https://www.youtube.com/watch?v=D9Dh4CoYD4k
https://www.youtube.com/watch?v=E-u6ext-Zog
https://www.youtube.com/watch?v=E-u6ext-Zog
https://www.youtube.com/watch?v=v94JGKKdvkY
https://www.youtube.com/watch?v=v94JGKKdvkY


 

Індивідуальний    план роботи 

гуртка «Юні валеологи» 

Керівник Юр’єва Т.М. 

 
 

№ Теми занять 

3гр 4гр 
Примітка 

 Практична 

робота 

(виконання 

вправ, 

презентацій, 

пошукових та 

дослідницьких 

робіт по 

реалізації 

компетентнісног

о підходу до 

вивчення 

предметів)  
  

  

1 

Поняття та основи раціонального 

харчування  

https://www.youtube.com › watch 

 

25.04 25.04 

Тарілка правильного 

харчування на А4,на 

вайбер 380672704661 

 

  

  

2 

Раціональне харчування 

https://www.youtube.com/watc

h?v=-8hSku4eEZw 

02.05 30.04 

«Цей ролик дав змогу 

мені 

задуматися..(закінчити 

думку)», на А4,на вайбер 

380672704661 

 

 

  

3 

Оздоровчі дієти 

https://taor.com.ua/shares/26_q

uotzdorova-tarilkaquot---

dietychne-kharchuvannja 

08.05 02.05 

Роздум «Бути здоровим 

це модно», на А4,на 

вайбер 380672704661 

 

 

  

4 

Українські традиції 

здорового харчування 

https://www.youtube.com/watc

h?v=hDwp8fjzc5w 

 07.05 

Улюблена страва А4, на 

вайбер 380672704661 

  

  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=dyObTkU4NxE
https://www.youtube.com/watch?v=dyObTkU4NxE
https://www.youtube.com/watch?v=-8hSku4eEZw
https://www.youtube.com/watch?v=-8hSku4eEZw
https://taor.com.ua/shares/26_quotzdorova-tarilkaquot---dietychne-kharchuvannja
https://taor.com.ua/shares/26_quotzdorova-tarilkaquot---dietychne-kharchuvannja
https://taor.com.ua/shares/26_quotzdorova-tarilkaquot---dietychne-kharchuvannja
https://www.youtube.com/watch?v=hDwp8fjzc5w
https://www.youtube.com/watch?v=hDwp8fjzc5w

