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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
Природа – могутнє джерело пізнання, яке через спілкування розкриває
людині свої таємниці й робить її більш чутливою до навколишнього світу.
Людина – частина природи, потяг до всього живого закладений у ній від самого
народження, та чи не найяскравіше виявляється в дитячому віці.
Освітньо-пізнавальна діяльність дітей молодшого шкільного віку в закладі
позашкільної освіти – це цілеспрямований двобічний процес, у якому органічно
поєднуються педагогічні впливи з активністю самих дітей у процесі пізнання
світу. Оскільки організоване навчання відбувається у проживанні спільної
діяльності педагога з дітьми, то ця діяльність потребує керівництва, спрямування
з боку дорослого, а саме: визначення цілей; прогнозування очікуваних
результатів; мотивація пізнання; вибір змісту й окреслення його обсягів;
створення розвивального середовища; надання освітньо-пізнавальній діяльності
позитивно-емоційного характеру; регулювання процесу пізнання і спрямування
його на досягнення позитивних результатів; оцінювання індивідуальних
досягнень дитини.
Зміст навчальної програми «Дитина і довкілля» розроблено з урахуванням
положень Законів України «Про освіту», «Про позашкільну освіту», Положення
про позашкільний навчальний заклад.
Програма побудована на основі компетентнісного підходу та з
урахуванням принципів науковості, послідовності, активності, індивідуального
підходу, зв’язку теорії з практикою.
Особливий акцент у програмі зроблено на створення психологопедагогічних умов, що забезпечують розвиток здібностей вихованців до
дослідницької роботи.
Мета програми полягає у формуванні екологічної компетентності
вихованців у процесі освітньо-виховної діяльності в гуртку.
Відповідно до мети основні завдання програми полягають у формуванні
таких компетентностей:
 пізнавальної: формування системи елементарних уявлень і понять про
об'єкти та явища природи, їх взаємозв'язки, типових представників рослинного і
тваринного світу рідного краю;
 практичної: оволодіння навичками пізнання природи; формування
вмінь і навичок догляду за рослинами і тваринами, охорони і захисту природи;
 творчої: розвиток здібностей вихованців до розв'язання творчих
завдань;
 соціальної: виховання екологічної свідомості та екологічно доцільної
поведінки; формування навичок здорового способу життя.
Навчальна програма побудована відповідно до листа МОН України ІІТіЗО
від 05.06.2013 № 14.1/10-1685 «Про методичні рекомендації щодо змісту та
оформлення навчальних програм з позашкільної освіти».
Програма реалізується в гуртку еколого-натуралістичного напряму,
відповідає початковому рівню і розрахована на 1 рік навчання.
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Загальна кількість навчальних годин – 144. Заняття проводяться 2 рази на
тиждень.
Освітньо-пізнавальна діяльність у гуртку здійснюється через наступні
форми: заняття різних видів, індивідуальна робота, організовані дидактичні ігри,
екскурсії у природне і соціальне довкілля, елементарні досліди.
Формами контролю за результативністю навчання є підсумкові заняття,
опитування, виконання практичних творчих завдань.
Освітній процес за даною програмою можливо здійснювати за змішаною
та дистанційною формами навчання.
Початковий рівень
НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН
№
з/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Тема
Вступ
Про тебе самого
Ти серед людей
Пізнаємо навколишній світ
Природа навколо нас. Що належить
до природи
Осінь у природі
Повітря. Рух повітря – вітер
Якою буває вода
Ґрунт, його значення
Рослинний світ
Природа взимку
Тваринний світ
Весна в природі
Будь природі другом. Червона книга
України
Твоя Батьківщина – Україна
Твій рідний край
Здоров’я дитини
Безпека дитини
Природа Космосу
Природа влітку
Підсумок
Разом

Кількість годин
теоретичних практичних усього
2
2
2
2
4
2
2
4
2
2
4
4
2
6
6
2
2
2
10
2
10
4
2

6
2
2
2
10
4
10
6
2

12
4
4
4
20
6
20
10
4

4
4
4
2
2
2
70

2
4
4
4
2
4
2
74

6
8
8
6
4
6
2
144
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ЗМІСТ ПРОГРАМИ
1. Вступ (2 год.)
Теоретична частина. Ознайомлення
Ознайомлення з правилами техніки безпеки.

з

планом

роботи

гуртка.

2. Про тебе самого (4 год.)
Теоретична частина. Пізнай себе. Твоя сім’я, родина. Праця батьків, їхні
професії.
Практична частина. Творча робота «Ось який Я».
Дидактичні ігри: «Будьмо знайомі», «Компліменти», «Моя сім’я».
3. Ти серед людей (4 год.)
Теоретична частина. Чим люди схожі та чим відрізняються. Твої права і
обов’язки. Правила дружби, ввічливості та гри.
Практична частина. Творча робота «Скарбничка добрих справ».
Дидактичні ігри: «Добре чи погано», «Так чи ні», «Гості з інших держав».
4. Пізнаємо навколишній світ (4 год.)
Теоретична частина. Як ми пізнаємо навколишній світ.
Практична частина. Дослідження «Чим ми бачимо», «Чим ми чуємо»,
«Чим розпізнаємо запах», «Твої руки».
Дидактичні ігри: «Упізнай на дотик», «Що ми бачили», «Приємні й
неприємні звуки», «Що зайве».
5. Природа навколо нас (6 год.)
Теоретична частина. Що належить до природи. Природа жива та нежива.
Явища природи. Сонце – джерело світла і тепла. Сезонні зміни на Землі.
Практична частина. Екскурсія «Ознайомлення з об’єктами неживої та
живої природи».
Дидактичні ігри: «Знайди схоже та відмінне», «Що зайве».
6. Осінь у природі (12 год.)
Теоретична частина. Ознаки осені. Листопад. Овочі та фрукти – наші
друзі й лікарі. Дарунки осіннього лісу – гриби.
Практична частина. Аплікація з природного матеріалу «Осінні фантазії».
Творча робота «Як тварини готуються до зими». Екскурсія «Спостереження за
природою восени».
Дидактичні ігри: «Кошик із дарунками лісу», «Допомагаємо збирати
врожай».
7. Повітря. Рух повітря – вітер (4 год.)
Теоретична частина. Повітря та його властивості. Рух повітря – вітер.
Значення повітря для живої природи.
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Практична частина. Демонстрація властивостей повітря. Досліди з
повітрям «Повітря навколо нас». Практична робота «Вимірювання температури
повітря».
Дидактичні ігри: «Що зайве», «Хто забруднює повітря», «Хто не може
існувати без повітря».
8. Якою буває вода (4 год.)
Теоретична частина. Вода в природі та в житті людини. Подорож
маленької краплинки.
Практична частина. Демонстрація властивостей води (безбарвна,
прозора, приймає форму посудини, тече). Досліди з водою «Три стани води»,
«Кругообіг води в природі».
Дидактичні ігри: «Кому потрібна вода», «Якою буває вода», «Краплинки».
9. Ґрунт, його значення (4 год.)
Теоретична частина. Ґрунт. Значення ґрунту для живої природи і
господарської діяльності людини.
Практична частина. Досліди з ґрунтом «Який із ґрунтів найкраще
пропускає воду».
Дидактичні ігри: «Що зайве», «Знайди схоже та відмінне».
10. Рослинний світ (20 год.)
Теоретична частина. Рослинний світ. Будова рослин. Дикорослі та
культурні рослини. Умови, необхідні для життя рослин (повітря, поживні
речовини, вода, світло, тепло). Ліс і його охорона. Лікарські рослини. Кімнатні
рослини.
Практична частина. Ознайомлення з будовою рослин. Догляд за
кімнатними рослинами. Спостереження за пророщуванням цибулі. Дослідження
з насінням квасолі. Досліди з рослинами «Чи вміє рослина дихати», «Ощадливі
рослини». Екскурсія до музею хліба. Екскурсія «Кімнатні рослини».
Дидактичні ігри: «Упізнай рослину за описом», «З якого дерева цей плід»,
«З якого дерева листочок».
11. Природа взимку (6 год.)
Теоретична частина. Ознаки зими. Рослини взимку. Тварини взимку.
Піклування про звірів і птахів узимку.
Практична частина. Досліди зі снігом (сухим, вологим). Дослід із льодом
«Чому лід не тоне». Практична робота «Спостереження за формою сніжинок за
допомогою лупи». Спостереження за зимуючими птахами. Підгодівля птахів.
Екскурсія «Спостереження за природою взимку».
Дидактичні ігри: «Склади картину зими», «Новорічна гостя», «Хто як
зимує».
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12. Тваринний світ (20 год.)
Теоретична частина. Тварини. Дикі і свійські тварини. Комахи. Риби.
Птахи. Звірі. Тварини живого куточка. Значення тварин.
Практична частина. Спостереження за тваринами в живому куточку.
Складання ланцюжків харчування тварин. Екскурсія «Акваріум та його
мешканці».
Дидактичні ігри: «Дикі та свійські тварини», «Хто де живе», «Відгадай
тварину за описом».
13. Весна в природі (10 год.)
Теоретична частина. Ознаки весни. Первоцвіти, їх охорона. Тварини
навесні.
Практична частина. Спостереження за птахами в природі. Екскурсії:
«Спостереження за природою навесні», «Перші весняні квіти».
Дидактичні ігри: «На пташиному дворі», «Дощик».
14. Будь природі другом. Червона книга України (4 год.)
Теоретична частина. Охорона природи. Червона книга України.
Практична частина. Творча робота «Захистимо природу».
Дидактичні ігри: «Охороняємо довкілля», «Не нашкодь природі».
15. Твоя Батьківщина – Україна (6 год.)
Теоретична частина. Твоя Батьківщина – Україна. Символи України.
Практична частина. Творча робота «Моя Україна».
Дидактичні ігри: «Карта України», «Рослини – символи України».
16. Твій рідний край (8 год.)
Теоретична частина. Моє рідне місто. Природа рідного краю.
Практична частина. Екскурсія «Знай, люби свій рідний край». Виконання
творчої роботи «Місто, в якому я живу».
Дидактичні ігри: «Рослини рідного краю», «Тварини рідного краю».
17. Здоров’я дитини (8 год.)
Теоретична частина. Здоров’я – найдорожчий скарб. Здорове
харчування. Піклування про здоров’я.
Практична частина. Колективна робота «Квітка здоров’я». Вправи на
зняття втоми очей, пальців рук, хребта. Конкурсна програма «Здорова дитина –
здорова Україна». Розучування вправ «На зарядку – вставай!».
Дидактичні ігри та вправи: «Корисне-шкідливе», «Що ти чуєш?», «Впізнай
за смаком», «Впізнай на дотик».
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18. Безпека дитини (6 год.)
Теоретична частина. Правила безпечного перебування вдома. Правила
безпечного перебування на вулиці, у природі. Служби порятунку.
Практична частина. Практична робота «Правила дорожнього руху».
Дидактичні ігри та вправи: «Безпечне і небезпечне», «Один удома», «Сам
собі допоможи».
19. Природа Космосу (4 год.)
Теоретична частина. Планета Земля. Сонце. Планети сонячної системи.
Практична частина. Творча робота «Досліджуємо космос».
Дидактичні ігри: «Планети Сонячної системи», «Досліджуємо Місяць».
20. Природа влітку (6 год.)
Теоретична частина. Ознаки літа. Рослини влітку. Поведінка тварин
улітку.
Практична частина. Творча робота «Різнокольорове літо». Екскурсія
«Мої спостереження в природі».
Дидактичні ігри: «Кольори веселки після дощу», «Незабаром літо»,
«Квітучий сад», «Маленькі помічники».
21. Підсумок (2 год.)
Практична частина. Колективна творча робота «Збережемо красу
планети Земля».
ПРОГНОЗОВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ
Після закінчення навчання у вихованців мають сформуватися такі
компетентності:
 пізнавальна: розрізняють поняття «жива» і «нежива» природа;
називають ознаки та якості повітря, води, ґрунту; знають метеорологічні явища
природи, їх вплив на рослини, життєдіяльність людей; характерні ознаки пори
року, послідовність їх зміни; стан погоди, рослин, поведінку тварин, сезонну
працю людей у природі; знають про різноманітність рослинного світу; будову
рослин, вплив природних умов на їх ріст і розвиток; особливості будови та
зовнішнього вигляду тварин; взаємозв’язок між будовою тварин і способом
їхнього життя; орієнтуються в народних традиціях, обрядах і святах
календарного циклу; мають уявлення про Всесвіт, планети Сонячної системи,
значення Сонця для живої природи; знають основні шляхи охорони природи;
 практична: проводять прості фенологічні спостереження за змінами в
природі; виявляють взаємозв’язки в живій і неживій природі; розпізнають
рослини і тварин своєї місцевості; доглядають за рослинами і тваринами в
куточку живої природи, на земельній ділянці, вдома; беруть участь у
природоохоронних заходах; дотримуються режиму дня;
 творча: беруть активну участь у дослідницькій діяльності; проявляють
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активність під час бесід, обговорень, спостережень; проявляють бажання до
самостійної діяльності;
 соціальна: усвідомлюють позитивний і негативний впливи людини на
природне довкілля; розуміють єдність людини й навколишнього середовища;
використовують набуті знання в повсякденному житті.
ОРІЄНТОВНИЙ ПЕРЕЛІК ОБЛАДНАННЯ
Обладнання
Комп’ютер
Принтер
Мультимедійний проектор
Накопичувач USB Flash-drive
Приладдя для дослідів
Папір
Олівці кольорові
Комплекти тематичних карток

К-ть / шт.
За потребою
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