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Індивідуальна науково-методична проблема : Формування в молодших 

школярів  бережливого ставлення до природи



 Підвищення кваліфікації у Комунальному закладі 
Львівської обласної ради «Львівський обласний 
інститут післядипломної педагогічної освіти» за 
освітньою програмою для вчителів початкових освітньою програмою для вчителів початкових 
класів «Нова українська школа» з 18.10.2017 до 
31.08.2018







Науково-методична проблема над якою я 

працюю “Формування в молодших 

школярів бережливого ставлення до 

природи



Головні засади у роботіГоловні засади у роботі::
 Плекати любов до всього живого

 Розвивати творче мислення, спостережливість, 
екологічну культуру школярів.

 Сприяти розумінню біологічних взаємозв'язків 
в екологічному  аспекті.в екологічному  аспекті.

 Сформувати систему знань про особливості фауни 
рідного  краю, вміння виявляти взаємозв'язки природи і 
людини в контексті біологічних закономірностей.

 Виховувати почуття радості від гармонії у природі

 Становлення духовно багатої особистості з толерантним 
ставленням до довкілля



Шляхи  реалізації  бережливого Шляхи  реалізації  бережливого 
ставлення до природи у молодших ставлення до природи у молодших 

школярів. школярів. 

На уроках «Я і Україна» У позаурочний час:

 Практичні роботи, вправи.

 Проектна діяльність.

 Екскурсії. 

 Походи. 

 Робота з краєзнавчими 
посібниками та               
біблійними текстами.

 Прес-конференція.

 Робота з періодичними 
виданнями та Інтернет-
інформацією.

 Зустрічі з видатними 

людьми краю.

 Семінари. 

 Навчальні зустрічі 

за круглим столом.

 Екологічні КВК, конкурси



Проблемні 
ситуації

Ситуативно-
рольові

ігри

РоботаНавчальні 

Прийоми 
“Займи позицію”, 

“Гроно”,
“Асоціації”

Застосовую 
Робота
в групах

Інтелектуальні
змагання

Мозговий 
штурм

Використання 
комп’ютерних 

технологій

Навчальні 
дискусії

Застосовую 
на 

уроках



– навчити учнів творчо мислити,

– колективно працювати, 

– розвивати вміння аналізувати, 

– аргументувати свою думку, 

– приймати рішення.

Робота в групах



Природа скрізь дає багато навчального матеріалу. 
Завдання в тому й полягає, щоб привчити учнів знаходити цікаве там, 

де вони самі раніше не знаходили.
А.Іванівський

ДОСЛІДЖЕННЯ МІСЦЕВИХ ПРИРОДНИХ КОМПЛЕКСІВДОСЛІДЖЕННЯ МІСЦЕВИХ ПРИРОДНИХ КОМПЛЕКСІВ

Працюємо за схемою:



Пізнай свій край, себе, свій рід, свою землю, –
і ти побачиш свій шлях у життя

Г.Сковорода

Пізнаємо свій край, зближуємося фізично і Пізнаємо свій край, зближуємося фізично і 
духовно з природою, відвідуємо пам’ятки духовно з природою, відвідуємо пам’ятки 
природи, виробляємо нестримне бажання природи, виробляємо нестримне бажання 

зберегти красу довкіллязберегти красу довкілля



Виховний захід: 

«Природа – наша мати,треба її  оберігати»



 Формую компетентності учнів   засобами 
свого предмета..

 Школярі охоче ведуть спостереження за 
лелечими родинами села та охороняють 
їх.

 Зростає рівень екологічної культури  Зростає рівень екологічної культури 
школярів.

 Наповнення духовним змістом 
особистості. 



Участь у конкурсі “Колосок”



Творчі завдання



Творчі роботи







Виховні заходи







Громадська діяльність







 

Керую церковним хором у храмі Успіння Пресвятої Богородиці у с. 
Страдч.
З цим хором подорожуємо по Львівщині. Нас запрошували співати:
а) у храмі Собору Пресвятої Богородиці у с. Пикуловичі 
б) у храмі Успіння Пресвятої Богородиці у с. Любешка
в) у храмі Кирила та Методія у м. Львові
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