
 

 

ПЕРЕВІРЕНО                                                             ЗАТВЕРДЖЕНО 

Заступник директора з НВР ПНВО                          Директор ПНВО   

Людмила ПОДШИВАЛОВА_______                       Наталія ІЛАШ___________ 

 

 

Індивідуальний план гуртка «Природа рідного краю» 

I гр. 3-А 

на період карантину 26.01 – 4.02 

Керівник гуртка: Гоцуляк І.В. 

 

 

 

 

1 Екскурсія на екологічну стежку, до місцевих 

об'єктів природно-заповідного фонду  

https://www.npptovtry.org.ua/ekskursiya-po-

marshrutu-kam-yanets-podilskyj-bakota-

shlyahamy-stolit/ 

27.01 1 1 

2 Дослідницький практикум «Червонокнижні 

рослини на стихійних ринках» 

http://milovska.gromada.org.ua/news/1616140679/ 

28.01  2 

3 Робота над проєктом «Що я можу зробити і 

зроблю для збереження об’єктів живої і 

неживої природи у моєму краї?» 

https://naurok.com.ua/navchalniy-proekt-scho-

mozhna-zrobiti-dlya-zberezhenya-prirodi-v-

moemu-kra-178693.html 

3.02  2 

ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКИ У ПРИРОДІ КРАЮ 

4 Екологія – наука про взаємозв’язки живих 

організмів між собою та довкіллям 

https://www.kegt-

rshu.in.ua/images/dustan/plt1.pdf 

4.02 1 1 
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ПЕРЕВІРЕНО                                                             ЗАТВЕРДЖЕНО 

Заступник директора з НВР ПНВО                          Директор ПНВО   

Людмила ПОДШИВАЛОВА_______                       Наталія ІЛАШ___________ 

 

 

Індивідуальний план гуртка «Природа рідного краю» 

ІI гр. 3-Б 

на період карантину 26.01 – 4.02 

Керівник гуртка: Гоцуляк І.В. 

 

1 Робота над проєктом «Що я можу зробити 

і зроблю для збереження об’єктів живої і 

неживої природи у моєму краї?» 

https://naurok.com.ua/navchalniy-proekt-

scho-mozhna-zrobiti-dlya-zberezhenya-

prirodi-v-moemu-kra-178693.html 

26.01 

ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКИ У ПРИРОДІ КРАЮ 

2 Екологія – наука про взаємозв’язки живих 

організмів між собою та 

довкіллямhttps://www.kegt-

rshu.in.ua/images/dustan/plt1.pdf 

1.02 

3 Класифікація екологічних зв'язків 

https://eduknigi.com/ekol_view.php?id=7 

2.02 
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ПЕРЕВІРЕНО                                                             ЗАТВЕРДЖЕНО 

Заступник директора з НВР ПНВО                          Директор ПНВО   

Людмила ПОДШИВАЛОВА_______                       Наталія ІЛАШ___________ 

 

 

Індивідуальний план гуртка «Природа рідного краю» 

ІІI гр. 3-А 

на період карантину 26.01 – 4.02 

Керівник гуртка: Гоцуляк І.В. 

 

1 Дослідницький практикум «Червонокнижні 

рослини на стихійних ринках» 

http://milovska.gromada.org.ua/news/1616140679/ 

26.01  2 

2 Робота над проєктом «Що я можу зробити і 

зроблю для збереження об’єктів живої і 

неживої природи у моєму краї?» 

https://naurok.com.ua/navchalniy-proekt-scho-

mozhna-zrobiti-dlya-zberezhenya-prirodi-v-

moemu-kra-178693.html 

31.01  2 

ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКИ У ПРИРОДІ КРАЮ 

3 Екологія – наука про взаємозв’язки живих 

організмів між собою та довкіллям 

https://www.kegt-

rshu.in.ua/images/dustan/plt1.pdf 

2.02 1 1 
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ПЕРЕВІРЕНО                                                             ЗАТВЕРДЖЕНО 

Заступник директора з НВР ПНВО                          Директор ПНВО   

Людмила ПОДШИВАЛОВА_______                       Наталія ІЛАШ___________ 

 

 

Індивідуальний план гуртка «Природа рідного краю» 

IVгр. 3-Б 

на період карантину 26.01 – 4.02 

Керівник гуртка: Гоцуляк І.В. 

 

1 Екскурсія на ек. стежку, до місцевих об'єктів 

природно-заповідного 

фондуhttps://www.npptovtry.org.ua/ekskursiya-

po-marshrutu-kam-yanets-podilskyj-bakota-

shlyahamy-stolit/ 

27.01 1 1 

2 Дослідницький практикум «Червонокнижні 

рослини на стихійних ринках» 

http://milovska.gromada.org.ua/news/1616140679/ 

28.01  2 

3 Робота над проєктом «Що я можу зробити і 

зроблю для збереження об’єктів живої і 

неживої природи у моєму краї?» 

https://naurok.com.ua/navchalniy-proekt-scho-

mozhna-zrobiti-dlya-zberezhenya-prirodi-v-

moemu-kra-178693.html 

3.02  2 

ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКИ У ПРИРОДІ КРАЮ 

4 Екологія – наука про взаємозв’язки живих 

організмів між собою та 

довкіллямhttps://www.kegt-

rshu.in.ua/images/dustan/plt1.pdf 

4.02 1 1 
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