
Вчитель вищої категорії

опорного закладу “Івано-Франківська ЗОШ І-ІІІ
ступенів імені Івана Франка Яворівської
районної ради Львівської області”.

На посаді вчитель початкових класів у даній
школі з 1992 року.

Кульчицька Ольга РоманівнаКульчицька Ольга Романівна

“До школи – з радістю,
У школі – з користю!” 

В.О. Сухомлинський

Освіта: Самбірське педагогічне 
училище, Дрогобицький 
державний педагогічний 
інститут ім. Івана Франка. 

Фах за дипломом: учитель 
початкових класів.



Професійне кредо: 
Щодня поспішаю до школи,
Щоб двері найменшим 

в світ знань відчинить.
Щоб творчості іскру

і віру у себе
У кожному серці зуміть запалить.

Гасло до праці: 

Щоб в очах дитини засяяв промінець, 
Вчитель має виховати в собі сонце.



Збиваючи з шовкових трав росу
Задумайся, затамувавши подих:
Крім доброти, дарує нам природа
Себе й свою немеркнучу красу.  

У таїні земної диво-вроди
Краса буття ніколи не вмира.
Заходьте в гості до її господи,
Лиш марно не топчіть її добра.

Григорій Коваль

“Жити“Жити щасливо і жити в злагоді з природою щасливо і жити в злагоді з природою –– одне й те одне й те саме.”саме.”
Римський філософ Сенека



 Досягнення тісного взаємозв’язку з природою
 Використання особистого прикладу щодо вирішення екологічних проблем
 Заохочення висловлювання дітьми оригінальних ідей 
 Створення ситуації вибору та  успіху
 Інтеграція природничих знань на уроках та виховних заходах
 Організація навчально-виховного середовища  з метою розвитку їх допитливості
 Організація навчально-пізнавальної діяльності через альтернативні форми  Організація навчально-пізнавальної діяльності через альтернативні форми 

роботи                          

Ідея – людина є лише частиною природи і космосу , із законами і силами яких 
вона повинна рахуватися. Не владарювати над природою, а співпрацювати з нею, 
бути не “царем природи” , а її невіддільною частиною. 



Урок-граІнтегрований урокКомбінований урок

Урок-змагання

Урок-подорож
Еко-урок Ротаційна модель уроку

Урок “Перевернутий клас”Урок під відкритим небом



Свято врожаю
Зустрічаймо лелек Прийди, весно красна!

Природа навколо нас Екостежка навесні

Традиції Великодня Рід, родина, рідня…

Свято яблука

Лікарські рослини рідного краю



Свято осені Абетка квітів

Рослини - символи

Тваринний світ рідного краю
Збережемо природу рідного 

краю!

Первоцвіти просять захисту

Бог – творець!

Зимовий вечір

Збережи ялинку!



“Найстрашніше“Найстрашніше -- прогавитипрогавити прекрасне”прекрасне” С.ПараджановС.Параджанов“Найстрашніше“Найстрашніше -- прогавитипрогавити прекрасне”прекрасне” С.ПараджановС.Параджанов



EDEraEDEra та та “Вчимося“Вчимося жити жити 
разом”разом” –– онлайнонлайн курси для курси для 
вчителів початкової школи.вчителів початкової школи.

Очні курси  від Очні курси  від “Львівського“Львівського обласного обласного 
інституту післядипломної педагогічної інституту післядипломної педагогічної 
освіти”освіти”



Екологічний захід 
“Зустрічаймо лелек”Екологічний захід 

“Яблуко–моє здоров’я” 



у Комунальному закладі Львівської обласної ради “Львівський обласний інститут
післядипломної педагогічної освіти” за освітньою програмою “Професійний розвиток
вчителів опорних закладів та їх філій”.



“Щастя не в  тому, щоб робити завжди, що хочеш, а в тому, щоб завжди хотіти того, що робиш”. 

В. Сухомлинський  



Дякую за увагу!
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