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Індивідуальний план роботи під час карантину 

керівника гуртків «Юні ботаніки» та «Юні друзі природи» 

 Барвінської Людмили Миколаївни 

 

Група №2 

«Юні друзі природи» 

1. 21.04 1. Спілкування з гуртківцями на тему: 

«Поведінка під час канікул та карантину» 

2. Підбір та підготовка матеріалів для 

дистанційного проведення занять гуртка 

 
Визначення пам’яток природи 
Переглянути матеріал:  
https://drive.google.com/file/d/12fVup-
SbN9k_7A5zQ0welqr8_PY5rl_T/view?usp=sharing  

2 год Телефонний режим 

Блог вчителя 
http://ludmilabarvinska.

blogspot.com/ 
Сайт ПНВО 

2. 23.04 1. Коригування календарно тематичного 

планування під час карантину. 

2. Підбір та підготовка матеріалів для 

дистанційного проведення занять гуртка. 

 
Наш рідний край 

Клімат України 
Переглянути матеріал:  
https://drive.google.com/file/d/1G7Ljbh7ph1Z9oT2F
2zylyCCzFMzij9EC/view?usp=sharing  

2 год Телефонний режим 

Блог вчителя 
http://ludmilabarvinska.

blogspot.com/ 
Сайт ПНВО 

 

Група №3 

«Юні друзі природи» 

1. 21.04 1. Спілкування з гуртківцями на тему: 

«Поведінка під час канікул та карантину» 

2. Підбір та підготовка матеріалів для 

дистанційного проведення занять гуртка 

 
Визначення пам’яток природи 
Переглянути матеріал:  
https://drive.google.com/file/d/12fVup-
SbN9k_7A5zQ0welqr8_PY5rl_T/view?usp=sharing  

2 год Телефонний режим 

Блог вчителя 
http://ludmilabarvinska.

blogspot.com/ 
Сайт ПНВО 

2. 23.04 1. Коригування календарно тематичного 

планування під час карантину. 

2. Підбір та підготовка матеріалів для 

2 год Телефонний режим 

Блог вчителя 
http://ludmilabarvinska.
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дистанційного проведення занять гуртка. 

 
Наш рідний край 

Клімат України 
Переглянути матеріал: 
https://drive.google.com/file/d/1G7Ljbh7ph1Z9oT2F
2zylyCCzFMzij9EC/view?usp=sharing  

blogspot.com/ 
Сайт ПНВО 

 

Група №4 

«Юні друзі природи» 

1. 19.04 1. Спілкування з гуртківцями на тему: 

«Поведінка під час канікул та карантину» 

2. Підбір та підготовка матеріалів для 

дистанційного проведення занять гуртка 
 
Трудова акція «Чисте довкілля» 

Виконати завдання: Прийняти активну участь у 
акції, прибрати невеличку територію біля свого 
будинку, все зняти на фото 

2 год Телефонний режим 

Блог вчителя 
http://ludmilabarvinska.

blogspot.com/ 
Сайт ПНВО 

2. 22.04 1. Коригування календарно тематичного 

планування під час карантину. 

2. Підбір та підготовка матеріалів для 

дистанційного проведення занять гуртка. 

 

Виготовлення газети до місячника екології 

Опрацювати матеріал:  
https://drive.google.com/file/d/1onLHPloXSplY

TwIjj_wbUve3RZkLP4rM/view?usp=sharing  

Виготовити Леп Бук на основі презентації: 

«Чисте довкілля» 

2 год Телефонний режим 

Блог вчителя 
http://ludmilabarvinska.

blogspot.com/ 
Сайт ПНВО 

 

Група №5 

«Юні друзі природи» 

1. 20.04 1. Спілкування з гуртківцями на тему: 

«Поведінка під час канікул та карантину» 

2. Підбір та підготовка матеріалів для 

дистанційного проведення занять гуртка 

 

Виготовлення газети до місячника екології 

Опрацювати матеріал:  
https://drive.google.com/file/d/1onLHPloXSplY

TwIjj_wbUve3RZkLP4rM/view?usp=sharing  

Виготовити Леп Бук на основі презентації: 

«Чисте довкілля» 

2 год Телефонний режим 

Блог вчителя 
http://ludmilabarvinska.

blogspot.com/ 
Сайт ПНВО 

2. 22.04 1. Коригування календарно тематичного 

планування під час карантину. 

2. Підбір та підготовка матеріалів для 

дистанційного проведення занять гуртка. 

 
Визначення пам’яток України 

2 год Телефонний режим 

Блог вчителя 
http://ludmilabarvinska.

blogspot.com/ 
Сайт ПНВО 
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Переглянути матеріал: 
https://drive.google.com/file/d/12fVup-
SbN9k_7A5zQ0welqr8_PY5rl_T/view?usp=sharing  
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