Міністерство освіти і науки України
Національний еколого-натуралістичний центр учнівської молоді
Департамент освіти і науки Вінницької облдержадміністрації
Вінницька обласна станція юних натуралістів


Погода НЕНЦ

Програма
Всеукраїнської ювілейної естафети «Стежками
юннатівського руху» у Вінницькій області
Дата проведення: протягом 2020 року
Місце проведення: м. Вінниця, обласна станція
юних натуралістів, окремі заклади освіти області
Дата
Протягом
вересня

2020 рік

Час

Зміст
Альбом ретро-світлин з історії
Вінницької обласної станції юних
натуралістів «Старі фотографії на
стіл розклади…»

Юннатівські відео сюжети
вихованців гуртка Центру
медіаграмотності «#Zliva»

Місце
проведення
Соціальна
мережа
facebook,
група
Вінницька
обласна
станція юних
натуралістів
https://www.facebook.
com/groups/70834734
5900535
https://www.facebook.
com/photo?fbid=2765
048177058651&set=o
a.1564466067065878
https://youtu.be/OmA
L7ymjOxc
https://www.youtube.c
om/watch?v=iU3zn7Mofc&feature=youtu
.be
https://www.youtube.c
om/watch?v=bQSfAT
FU1hA&feature=yout
u.be
https://www.youtube.c

om/watch?v=g0_AxV
H1gfk&feature=youtu
.be
https://www.youtube.c
om/watch?v=veAymX
MjNSE&feature=yout
u.be
https://www.youtube.c
om/watch?v=Jv2F0SS
HjIk&feature=youtu.b
e

14.09.2020

Протягом
дня

Креативні локації для юннатів:

10.00

- Майстер – клас малювання овочами
та фруктами

10.00

- Інтерактивне навчання: закладання
досліду «Ступінь приживання
церцісу канадського в умовах
розсадника» та виготовлення
листівки

Вінницька
обласна
станція юних
натуралістів
каб. № 14
ботанічна
стежина СЮН,
каб. № 9
актова зала

10.00

- Майстерня петриківського розпису
«Чарівна тарілочка»

10.40

- Виготовлення флористичної
композиції «Барви осені»

каб. № 16

11.00

- Пізнавальна екскурсія в дендрарій
СЮН «Стежинками хвойного лісу»

дендрарій
СЮН

11.00

- Майстер – клас із виготовлення
вітальної листівки

каб. № 10

11.00

- Майстер - клас «Виготовлення
тваринки в техніці орігамі»

каб. № 5

11.40

- Майстер – клас «Осінь в мініатюрі».
Робота з полімерною глиною та
природніми матеріалами

каб. № 9

12.00

- Майстер – клас «Вегетативне
розмноження різних видів
колеуса»

12.00

- Майстер – клас з дизайну нано –

тепличне
господарство
СЮН
акваріумна

акваріуму

зала СЮН

15.00

- Майстер – клас карвінгу
«Фруктовий бум 2020»

альтанка
НДЗД, каб. №
14
каб. № 9

15.00

- Майстер – клас «Збираємося у
похід»

15.00

- Майстер – клас із виготовлення
етно – ляльки «Берегиня»

каб. № 16

15.30

- Майстер – клас «Облаштування
тераріуму для екзотичних
рептилій»

виставкова
зала СЮН ІІ
поверх

16.00

- Майстер – клас «Вегетативне
розмноження суниці садової»

плодово –
ягідний
розсадник
СЮН
https://www.facebook.
com/photo?fbid=2771
932253036910&set=o
a.3223088624451407

17.09.2020

18.09.2020

Протягом
дня

Протягом
дня

Участь в екологічному івенті
"Міжнародний день чистих берегів"

Отримали естафету!

07.10.2020

07.10.2020

Еко-челенж «Побачив? Прибери!
Передай іншому!» у рамках акції
Всесвітній день прибирання «World
Cleanup Day» в Україні
(міжнародний рух «Let’s Do It
World»)

11.00

Юннатівська гра-квест «Наша
Альма-матер»

П'ятничанська
екологічна
стежина
https://www.facebook.
com/photo?fbid=1084
805175268719&set=p
cb.108481284526795
2

Берегова смуга
р. Південний
Буг м. Вінниця
https://www.youtube.c
om/watch?v=j6VmHu
dMias&fbclid=IwAR2
BKH9aWcPBXGta_Y
GaovT3iv6XuuwhFJD
SfodR_dWCVwf_QlqhWfXRcM
https://www.youtube.c
om/watch?v=BPC34q
cNwh0&feature=yout
u.be&fbclid=IwAR1w
m1F9y851NQu8rZxtfOFH14Gvz6eu8o
rQ1i310Ttdf8OskXJJv
rUnzo

Вінницька
обласна

станція юних
натуралістів
https://www.facebook.
com/photo?fbid=2791
954184368050&set=p
cb.343742036632653
9
https://www.youtube.c
om/watch?v=EubQ8A
yDE8k&feature=yout
u.be&fbclid=IwAR0u
Sd1sk9ZlU-UFkvbkW0XuEm81d
opL3aF8vZnK4PmzM
OqdkVhaDGu2o0

