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Пояснювальна записка 

 

Програма гуртка «Природознавство для малят» розроблена для 

організації роботи з дітьми, яка реалізується в гуртках еколого-

натуралістичного напряму та спрямована на вихованців віком 5-7 років на 1 

рік навчання. 

Увага до природних об’єктів неживої, а також живої природи у дитини 

виявляється дуже рано. Дана програма передбачає вивчення характерних 

особливостей природи рідного краю, знайомить дітей з охороною природи в 

Україні, дає можливість сформулювати поняття про те, що природа – це 

загальна домівка для рослин, тварин та людини. І неабияким важливим 

кроком для формування бережливого ставлення і любові до природи є 

виховання цих якостей у дітей змалечку. Тому надзвичайно важливою є 

робота з дітьми дошкільного віку, яка поступово ускладнюється і передбачає 

послідовне розширення знань, умінь і навичок в міру розвитку дітей.  

В процесі навчання відбувається зближення дітей з природою, 

формування поняття необхідності охорони природи, виховання в дітей 

бережливого ставлення і любові до неї, розширення уявлень про 

навколишній світ. На заняттях гуртка використовуються різні форми та 

методи роботи з дошкільнятами та учнями молодшого шкільного віку, 

особлива увага надається екскурсіям, спостереженням та практичним 

роботам.  

Метою даної програми є: сприяти вихованню екологічно грамотної 

поведінки в природі, розвитку загальнолюдських цінностей та екологічного 

мислення; виховати толерантне ставлення до тварин; досягнути гармонії між 

інтелектуальним та фізичним розвитком дитини; навчити дітей спостерігати 

за рослинами і тваринами, враховуючи їх особливості і поведінку; виховати 

почуття любові до рідного краю, до традицій свого народу, колективізму та 

відповідальності; наголосити на дотриманні правил техніки безпеки, правил 

поведінки, санітарно-гігієнічних вимог; активізувати пізнавальну та творчу 

діяльність дітей; 

Завдання програми полягає в ознайомленні гуртківців із екологічними 

взаємозв'язками між тваринним і рослинним світом; з основними 

представниками окремих екологічних груп тварин і рослин; з особливостями 

утримання і розведення окремих свійських і декоративних тварин, а також з 

основними заходами з охорони природи. Вона передбачає формування 

навичок щодо ведення фенологічних спостережень. 

Заняття проводяться у формі розповідей, бесід, екскурсій, прогулянок, 

ігор, рольових ігор. А це, в свою чергу, розширює уяву дітей про 

навколишній світ, вчить їх уважніше придивлятися до різноманітних явищ 

природи. На гуртку діти вчаться працювати з природним матеріалом, що 

допомагає формувати естетичні поняття, бережливе ставлення до природи, 

розвиваючи художній смак. 



Програма розрахована на один рік навчання для дітей дошкільного та 

молодшого шкільного віку. 

 

НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 

 

№ 

п/п 
Назва розділу 

Кількість годин 

Теоретичні 

заняття 

Практичні 

заняття 
Разом 

1.  Вступне заняття  2  2  4  

2.  
Нежива природа, яка 

нас оточує 

10  2  12  

3.  Осінь в природі  10  12  22  

4.  Рослини навколо нас  8  4  12  

5.  Тварини навколо нас  8  4  12 

6.  Природа взимку  12  14  26  

7.  
Куточок природи в 

закладі освіти 

6  4  10  

8.  Весна в природі  18  6  24  

9.  Народні свята та обряди  8  2  10  

10.  Літо в природі  4  2  6  

11.  
Людина. Її місце в 

природі. 

6  -  6  

 Всього 92 52 144  

 

ЗМІСТ ПРОГРАМИ 

 

1. Вступне заняття (4 год.) 

Розповідь про мету гуртка, куточок живої природи. Практична робота. 

Екскурсія у еколого-натуралістичний центр. 

 

2. Нежива природа, яка нас оточує (12 год.) 

Земля - наш дім, наша планета. Значення води в природі. Колообіг води 

в природі. Повітря навколо нас і його значення в житті людини, рослин і 

тварин. Явища неживої природи (туман, іній, ожеледь, вітри, хурделиця, 

віхола, паморозь). 

Практична робота. Три стани води. Смачні досліди. Вода-силач. 

 

3. Осінь в природі (22 год.) 

Перший подих осені. Танок осіннього листя. Осіння щедрість: овочі та 

фрукти восени. Дарунки осіннього лісу (гриби, ягоди). Ознайомлення з 

підготовкою рослин, тварин до зимівлі. Відлітання птахів у вирій. 

Ознайомлення з походженням назви осінніх місяців. Згасаюча пора 

падолисту. Народний календар осені. 



Практична робота. Збирання листочків дерев і кущів, збирання жолудів 

каштанів ліщини і ін. природного матеріалу. Екскурсії площею міста для 

знайомства з різноманітністю осінніх квітів. Аплікації з сухого листя. 

Аплікація з соломки. Конструювання з природного матеріалу. Підсумкова 

гра "Щедра осінь". Екскурсія до парку з метою вивчення дерев у природі 

(пізня осінь). 

 

4. Рослини навколо нас (12 год.) 

Значення рослин в природі і в житті людини. Лікарські рослини. 

Будова рослин. Основні органи рослин: корінь, стебло, листок, квітка. Верба і 

калина - рослини-символи українського народу. Дуб – символ незламної 

сили, могутності і довголіття. Бук – гордість нашого краю. Значення дуба для 

природи та життя людини. Інші символи України (мак, барвінок, мальви 

тощо). Легенди, повір’я. Народні традиції пов’язані з лікарськими 

рослинами. Ліки довкілля. 

Практична робота. Екскурсія екологічною стежкою. Плетіння віночків 

з квітів і листя дерев. Вивчення назв квітів краю. Досліди з рослинами. 

Виготовлення оберегів, поробок з природного матеріалу (аплікація з різних 

стебел різнотрав’я, насіння рослин). Екологічна гра «Сімейний альбом». 

 

5. Тварини навколо нас(12 год.) 

Різноманітність тварин у природі та значення їх у житті людини. 

Енциклопедія живої природи. Свійські тварини. Мешканці лісу. Мешканці 

водоймищ. Птахи. Звірі. Тварини Червоної книги. 

Практична робота. Виготовлення звірів з природного матеріалу 

(жолуді, шишки, каштани, кукурудза тощо). Екологічні ігри на свіжому 

повітрі, настільні ігри лото «Тварини», Екологічна гра «Хто де живе?», 

рольові ігри. 

 

6. Природа взимку (26 год.) 

На білих конях віхола до нас заїхала. Ознаки зими. Рослини взимку. Як 

зимують звірі. Птахи взимку. Допомога птахам взимку. Охорона зимуючих 

птахів. Життя водойм взимку. Фенологічні спостереження за природою. 

Народні традиції взимку. Народні зимові ігри та розваги. Калейдоскоп 

зимових свят. 

Практична робота Екскурсія до зимового парку "Подорож у зимову 

казку". Розпізнавання дерев за силуетом. Виготовлення новорічних листівок з 

використанням природного матеріалу. Виготовлення сніжинок та витинанок. 

Складання зимових букетів. Зимові прогулянки. Свято Новорічної ялинки. 

 

7. Куточок природи в закладі освіти(10 год.) 

Рослини у живому куточку. Народні назви кімнатний рослин(«Хірург 

без ножа», «Різдвяник», «Золотий вус», «Ванька мокрий», «Плакса») Тварини 

у живому куточку. 



Практична робота. Догляд за рослинами у живому куточку. Догляд за 

тваринами у живому куточку. Спостереження за поведінкою рослин і тварин 

при зміні погоди. Конкурс малюнка «Мій зелений друг». Настільне лото. 

 

8. Весна в природі (24 год.) 

Чим пахне весна? Ознаки весни. Весняна симфонія життя. Рослини 

навесні. Хоровод весняних квітів. Перші провісники весни (ранньоквітучі 

рослини). Тварини навесні. Народження малечі в тварин. Комахи весною. 

Птахи весною. Повернення птахів додому. Лелеки - наші друзі. Народні 

легенди про них. Народний календар. Весняно-польові роботи. Звеличування 

весни у творах українських класиків. 

Практична робота. Фенологічні спостереження за природою. 

Конструювання з природного матеріалу. Малювання весняного пейзажу 

"Якого кольору весна". 

Спостереження за бруньками. Висівання насіння овочевих культур. 

Закладання дослідів на підвіконні «Город на підвіконні». 

 

9. Народні свята та обряди (10 год.) 

Свято Осені. Свято Андрія. Свято Миколая. Свято Нового року. 

Різдвяні свята. Колядки, щедрівки. Вербний (білий) тиждень. Великдень - 

народне свято. Веснянки, гаївки. Свято матері. 

Практична робота. Розучування колядок, щедрівок, веснянок. Ігри і 

розваги на свіжому повітрі. Виготовлення вітальних листівок. 

 

10. Літо в природі (6 год.) 

Музика літа. Червневі зорі хліба кваплять. Хоровод літніх квітів. 

Знайомство з комахами. Звідки беруться метелики. Квітковий годинник. 

Практична робота. Екскурсії екологічною стежкою. Фенологічні 

спостереження за рослинами, за комахами. 

 

11. Людина. Її місце в природі (6 год.) 

Охорона природи людиною - справа кожного. Ліс - наш зелений друг, 

його охорона. Рослини та тварини, занесені до Червоної книги. Підсумкова 

гра "Всі рослини і тварини вкрай потрібні для людини". 

 

ПРОГНОЗОВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ 

 

Гуртківці повинні знати: про екологічні взаємозв'язки між тваринним 

і рослинним світом; назви кімнатних рослин, властивості води, повітря, 

ґрунту; правила техніки безпеки на екскурсіях та при догляді за тваринами; 

правила санітарно-гігієнічних вимог; обов'язки громадян у галузі охорони 

природи; представників рослин, занесених до Червоної книги України;    

отруйні гриби і рослини своєї місцевості та запобіжні заходи проти отруєння;     

лікарські рослини своєї місцевості; правила поведінки у природі. 

 



Гуртківці повинні вміти: бачити зміни в поведінці тварин і птахів; 

розрізняти живу і неживу природу; впізнавати основних представників 

рослинного і тваринного світу свого краю; вести фенологічні спостереження; 

грамотно поводитись в природі; любити рідний край і поважати традиції 

рідного народу; працювати з природним матеріалом; бережливо ставитись до 

природи, і всього, що їх оточує; брати посильну участь у відновленні 

природного ландшафту, висаджуванні дерев, кущів. 
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