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План роботи
Малого природничого товариства
«Юні дослідники природи рідного краю»
на 2016-2017 р.
З метою впровадження інноваційних технологій логіко-природничого
спрямування в ПДНЗ № 80 створено Мале природниче товариство (керівник
Шмигуль Г.Д.).
Члени: вихователі, батьки, вихованці ДНЗ, працівники бібліотеки № 13,
учні 4 класів.
Мета:
- виробити зважену систему з питань логіко-природничої освіти
дошкільнят;
- забезпечити наступність між дошкільною та початковою освітою;
- удосконалити та урізноманітнити форми, методи, прийоми роботи з
дітьми з екологічного виховання.
План роботи
1. Зустріч «за круглим столом»: батьки, вихователі, вчителі, бібліотекарічлени товариства з метою:
а) визначення роботи на місяць, на квартал;
б) обмін досвідом;
в) складання природничих проектів.
2. Співпраця з родинами вихованців:
а) участь у виставці малюнків на тему: «Осінь-чарівниця», «Зима
розважає і навчає», «У весняному гаю», «Прогулянки у природу»;
б) участь батьків в акціях: «Годівничка», «Креативні горщики для
кімнатних рослин», «Малюки за чистоту подвір’я, міста»;
в) участь батьків у суботниках з озеленення території.
3. Приблизна тематика роботи з дошкільнятами:
Вересень
1. Огляд території ДНЗ №80. Завести альбом "Книга скарг Природи".
Заняття «Птахи нашої місцевості»: логічні схеми для інтегрованих
занять, ідея розумових карт-схем.
2. Праця на декоративному городі, квітниках: збір насіння квітів,
городніх культур. Визначення сортів (походження, країна,
географічне розташування, робота з глобусом).
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Жовтень
Розгляд екологічних ситуацій «Листи-скарги».
До Покрови – закриття роботи на городі, виготовлення нової Ляльки –
десятиручки.
Цільова прогулянка «Карнавал осіннього листя».
Проблемна ситуація: китайська хризантема (історія походження,
розмноження, зберігання ).

Листопад
1. Заняття "Турбота про птахів": логічні схеми для інтегрованих занять
«Птахи нашого краю», ідея розумових карт-схем, книга Тоні Бьюзина
«Розумні батьки – геніальна дитина».
2. «Підсумки спостережень за природою протягом осені»: робота з
леп буками.
3. Екологічна акція «Годівничка».
Грудень
1. Креативні горщики для кімнатних рослин. Авторські казки про
кімнатні рослини.
2. Тематичне свято природничого спрямування: вірші про природу,
виставка малюнків «Природа та діти – творці».
Січень
1. Цільова прогулянка «Вчимося дослухатися до скарг природи».
2. Турбота про птахів взимку.
3. Акція «Куточки природи для малят прикрашають руки тат і мам».
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Лютий
Заняття-вікторина «Про птахів ми знаємо, їх оберігаємо».
Підсумки спостережень за природою протягом зими.
Екологічний проект «Дерева»: рейд «Не зламай гілку».
Посів насіння овочевих та декоративних культур – для розсади
(трудова діяльність, елементарні географічні уявлення).

Березень
1. Екскурсія-огляд території ДНЗ № 80.
2. Планування посіву та посадки овочевих культур (співжиття городніх
рослин, елементарні географічні уявлення.
3. Фотозвіт роботи: творчі газети природничого спрямування.
Квітень
1. Праця на декоративному городі на французький лад. Декоративні
рослини та городні рослини різних частин України, світу.
2. Акція «Горобинки випускників».
3. Оновлення екоскульптури декоративного городу.

Травень
1. Висадка розсади, квітів.
2. Декорування французького городу.
3. Декорування кущів.
Орієнтована тематики роботи:
 Екологіка.
 Листи-скарги.
 Екологічні казки.
 Заняття-подорожі.
 Екскурсії в природу.
 Хвилинки милування природою різних краєвидів різні пори року.
 Тематичні полиці природничого спрямування дитячої бібліотеки
№ 13.
 Розвиваючі мультфільми природничої тематики на базі дитячої
бібліотеки № 13( комп’ютерний клуб).
 Відео-файли, відео-презентації природничого спрямування.
 Логічні схеми для інтегрованих занять «Птахи нашого краю», ідея
розумових карт-схем, книга Тоні Бьюзина»Розумні батьки –
геніальна дитина».
 Екологічні акції, екологічні, творчі, пізнавальні газети.
 Екологічні проекти.

