
Гурток «Паралелі і меридіани» 

 

Керівник Сарецян Тетяна Ігорівна 

 

 

Понеділок 15.00-15.40; 15.45-16.05  

Вівторок 15.00-15.40; 15.45-16.05  

Четвер 15.00-15.40; 15.45-16.05 

 

Мета гуртка: 

– формування у дітей ціннісного ставлення до природи, набуття ними 

умінь ведення фенологічних спостережень, догляду за об’єктами живої 

природи. 

Завдання: 

–ознайомити дітей із типовими представниками рослинного і 

тваринного світу рідного краю; 

–формувати у дітей уміння проводити фенологічні спостереження, 

доглядати за об'єктами живої природи; 

–сприяти розумінню дітьми взаємозв'язку природних явищ; 

–створити умови для набуття дітьми екологічно грамотної поведінки 

в природі. 

 

ОПИС ДІЯЛЬНОСТІ ГУРТКА «Паралелі і меридіани» 

У молодшому шкільному віці закладається фундамент моральної 

поведінки дитини, починає формуватися громадянська спрямованість 

особистості, що відкриває великі можливості для формування позитивних 

якостей характеру, а отже, і основ екологічної культури (екологічного 

мислення, екологічної етики та моралі). На думку В. О. Сухомлинського, 

в основі дитячого мислення, почуттів та творчості – природа. Видатний 

педагог вважав, що формувати в людини ставлення до рідного краю як 

частки природи слід розпочинати з раннього віку. 



Програма гуртка «Паралелі і меридіани» розроблена для дітей 

молодшого шкільного віку. 

Зміст програми сприяє розвитку пізнавальної активності і творчих 

здібностей дітей у процесі вивчення питань охорони природи, природних 

явищ, вихованню любові до природи рідного краю, набуттю практичних 

умінь і навичок, формуванню екологічної культури, відповідальності за 

збереження природного середовища як важливого фактора існування 

людини. 

 Кожен розділ програми передбачає зв'язок теоретичних занять із 

безпосереднім спілкуванням із природою (проведення екскурсій на 

пришкільній території, практичних занять). На практичних заняттях учні 

працюють із природним матеріалом та папером (техніка оригамі, 

тематичні аплікації), що, в свою чергу, допомагає формувати естетичні 

поняття, бережливе ставлення до природи, розвивати художній смак. 

Переглядають цікаві тематичні відеофільми про тварин, природу. 

Програма передбачає вивчення характерних особливостей природи 

рідного краю, ознайомлення дітей з охороною природи в Україні. 

Враховуючи вікові особливості дітей молодшого шкільного віку, 

програмою заплановано використання різноманітних форм і методів 

подачі матеріалу. Пропонується використовувати загадки, вікторини, 

кросворди, дидактичні ігри, різноманітні технічні засоби навчання та 

ігрові форми роботи. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 



 


