
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 

Середа 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» 

Юні туристи-краєзнавці – перша сходинка до пізнання учнями рідного 

краю, реалізації інтересів у вивченні природного різноманіття та історико- 

культурного надбання України та світу, формування туристсько−спортивних та 

краєзнавчих знань, умінь і навичок засобами позашкільної освіти. 

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. 

Важлива роль відводиться формуванню у гуртківців мовної культури, 

засвоєнню туристичної термінології, практичних навичок роботи з компасом, 

картографічними матеріалами, користування туристським спорядженням та 

обладнанням, виконання топографічних робіт, свідомого ставлення до власного 

здоров’я . 

Програма передбачає варіативність як дидактичних принципів, так і 

елементів інноваційних методів навчання, спрямованих на формування творчої 

особистості. На заняттях гуртка застосовуються різноманітні методи навчання в 

залежності від віку гуртківців. Серед них: пояснювально-ілюстративні 

(розповідь, пояснення, бесіда, ілюстрація, дискусія та ін.), репродуктивні 

(відтворювальні), тренінгові (розвиток знань, набуття вмінь та навичок), 

дискусійні, проблемно-пошукові (дослідницькі, пошукові) методи навчання. 

При проведенні практичних занять перевага надається спортивним та рухливим 

іграм з елементами туризму, краєзнавчим дослідженням за природою, історико- 

культурними об’єктами та інше. Застосовуються різноманітні засоби навчання: 

наочні посібники, картографічний та роздатковий матеріали, технічні засоби 

навчання. 

 



 

Робота з природнім матеріалом 

 

Туристична екскурсія 

 



 

Туристична екскурсія 

 

Долікарська допомога 

 



 

Екологічна гра 

 

Спортивна естафета 


