


 
 
 
 
 

Комунальний  заклад 

        Генічеська районна станція                                      
юних натуралістів 

Генічеської  районної ради 
Херсонської області 

Відкрита 02 січня 1992 року 

 
 
 
 



РайСЮН – наш дім, 
ми працюємо 

й творимо в нім ! 



 
Контингент  :23 гуртка, 

                                               305 вихованців 
в т.ч. 85 дітей дошкільного віку 

 



 
Педагогічний колектив 

 
 

 



Робота щодо раннього творчого розвитку дітей є 
інноваційним, актуальним і соціально зумовленим 

напрямом позашкільної освіти. 

      “Формувати у дитини 
ставлення до рідного 
краю, як частки 
природи, слід 
починати з раннього 
віку” 

 

“Природа лежить в основі дитячого 
мислення, почуттів та творчості.”      

                         В.О.Сухомлинський  



Спілкування дітей  з природою - одно із головних 

засобів їх розвитку  
 

"Тут, у природі, вічне 
джерело дитячого розуму"  

               В. О. Сухомлинський  

 

        Уроки у природі 

 

 



 
 

Головною умовою реалізації завдань екологічного 

виховання є створення еколого – розвивального 

предметного середовища 

 
 

 

 



Впровадження нових педагогічних 

технологій освіти та виховання 

Ш. А. Амонашвили 



          

   

Курс “Розвиток мовлення “ 

Курс “Природознавство крізь призму 

            англійської мови” 

Курс “Зелена майстерня” 

 
 

Курс “Природознавство крізь  призму  

            англійської мови” 

Курс “Природознавство для дошкільнят” 

Курс “Розвиток мовлення” 

Курс “Зелена майстерня” 
 

Гуртки 

“Капітошка 

 5 років 

Гуртки 

“Струмочок 

 6 років 

Структура студії “Крапельки” 

   В освітньому процесі використовується система 

роботи з дітьми, спрямована на їх інтелектуальний  

розвиток, екологічне виховання.  



 
Динаміка контингенту  студії                            

раннього розвитку дитини “Крапельки”райСЮН 

 
Навчальний рік К-ть дітей (чол.)/ груп 

2009-2010 21 / 2 

2010-2011  48/ 4 

2011-2012 53/ 5 

2012-2013 64/ 6 

2013-2014  70/ 6 

2014-2015 90/ 8 

2015-2016 105/ 11 

2016-2017 102/10 

2017-2018 97/ 8 

2018-2019 85/ 8 



Пізнавальна Розвиваюча  

Творча Мовна   Оздоровча 

Календарний  план 

Ігрова  



 
 

В студії раннього розвитку дитини 
«Крапельки» реалізовуються завдання 

екологічного виховання, а саме: 

 • Демонстрація  дітям   унікальності, краси та 
універсальності оточуючого світу; 

• виховання гуманного ставлення до природи; 
• формування системи екологічних знань та уявлень 

про природу; 
• розвиток уміння бачити і відчувати красу, 

милуватися і захоплюватися ними; 
• включення у посильну практичну  природоохоронну 

діяльність; 
• формування екологічної відповідальності дітей. 

 



 Форми роботи з дітьми дошкільного віку  

•   інтегровані та бінарні заняття 
• Заняття- «перевтілення», заняття –  “подорожі”  
• Заняття- казки 
•  Чайні церемонії у “Фітовітальні”  
•  Свята 
•  Екскурсії 
•  Практичні роботи в куточку живої природи, 
• Робота на навчально-дослідній земельній ділянці  
• Екологічні досліди 
• Дитяче експериментування 
• Спостереження за сезонними змінами у природі 
•  Конкурси 
•  Екскурсії 

 



ФОРМИ 

ПРОВЕДЕННЯ 

ЗАНЯТЬ 

Робота у куточку  

живої природи  

Трудові акції на 

навчально- 

дослідній 

ділянці  

Спостереження  

Конкурси  Екскурсії  Свята  

Практичні 
заняття 

Виставки  

Робота на 

екологічній 

стежці  
Екотеатр  



      Форми занять з дошкільнятами 
      Екотеатр       

            Свято 
 

 

 

Еко-ігри 

Виставки 

         

Екскурсії 

Заняття 





Методики: 
• Біоенергопластика; 

• Мнемотехніка  

• Методика Глена Домана; 

• Моделі артикуляції по 
В.М.Акименко; 

• Музичний буквар 
Железнових; 

• Логоритміка; 

• Методика Макото Шичидо; 

• Здоров’язберігаючі 
технології; 

Творчий проект “Діти-квіти” 



Інтегровані заняття 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Розвиток мовлення + 
Природознавство 
 

 
Зелена майстерня + 

Природознавство 

Заняття – «перевтілення» 
 
 

Заняття-казка 

Англійська мова +  

Природознавство 



Здоров’язберігаючі технології 

Пальчикова гімнастика Дихальна гімнастика 



Фізкультхвилинки, рухливі ігри 



 ВИКОРИСТАННЯ ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА                    
для екологічного виховання дітей 

Робота на екологічних 
стежках 

ЖИТИ У ГАРМОНІЇ З ПРИРОДОЮ! 



 
 

 Спостереження на навчальній екологічній 
стежці “Арабатська Стрілка” 

«В наставники себе я взял природу,- учительницу 
всех   учителей»   

                                                                  Леонардо да Винчи 

 



«Кожна подорож у природу є уроком 
мислення, уроком розвитку розуму"  

                                      В.О.Сухомлинський 

Екскурсії до заповідників,                              
                                      зоопарків 



Куточок живої природи 

Людської треба доброти, 
 Щоб цвіт з’явився на калині, 
 Щоб ночі в ранок перейти, 
Щоб соловейко тьохкав- нині 
Природі, звірові, людині 
 Людської треба доброти! 
 



      ДЕНЬ ЗАХИСТУ ТВАРИН 

 



 
Загальний розвиток вихованців, прищеплення інтересу 

до творчої діяльності, розвиток інтересу до еколого-
натуралістичної діяльності 

Перші досліди дошкільнят 



Праця на навчально-дослідній 
земельній ділянці  

    

    Троянди миру 

 



Участь в акціях екологічного 
спрямування 

“Букет 
замість 
ялинки” 

Парад квітів 
біля школи 

Первоцвіти 

Птах року” 

“Галерея 
кімнатних 
рослин” 

“Допомога 
зимуючим 

птахам” 



Творча особистість – орієнтир педагогічної 

роботи станції юннатів 

«У природі немає дитини безталанної... Кожному треба дати щастя 
творення, кожного треба вивести в люди» 

                                                                      В.О. Сухомлинський 

 



РОБОТА З БАТЬКАМИ 

 
• Батьківський  лекторій 

• Відкриті заняття 

• Батьківський  комітет 

• Спільні трудові акції, екскурсії 

• Бесіди, консультації 

• Участь батьків у виставках, 

     конкурсах, святах, акціях 

•    Інформаційне забезпечення  

 

 



АНКЕТА 

 для батьків  студії раннього розвитку дитини « Краплинки» 

з теми  «Екологічне виховання » 

 

► Чи  вважаєте Ви за необхідне знайомити дитину з довкіллям? 

_____________________________________________________________________ 

► Як часто Ви проводите час зі своєю дитиною на природі? 

_____________________________________________________________________ 

► Чи є у Вас домашня  тварина? 

_____________________________________________________________________ 

► Чи вдається дитина до Вашої допомоги у догляді за твариною? 

_____________________________________________________________________ 

► Чи навчаєте Ви дитину спостерігати за природними явищами? 

_____________________________________________________________________ 

► Чи розповідаєте Ви дітям про народні прикмети, пов’язані з погодою, врожаєм? 

______________________________________________________________________ 

► Чи є у Вашій домашній бібліотеці  книги про природу ? Які це книги? 

_______________________________________________________________________ 

► Чи прикрашаєте Ви свою оселю,двір рослинами ?  Допомагає чи ні Вам у цьому ваша 
дитина? 

► Чи привчаєте ви дітей не смітити ? 

______________________________________________________________________ 

► Як Ви ставитесь до такої думки, що знайомство з природою не тільки розвиває 
спостережливість та допитливість дитини, але і формує її екологічну культуру? 

 



РІВЕНЬ ФОРМУВАННЯ ЕКОЛОГІЧНИХ ЗНАНЬ ТА ВІДНОШЕННЯ ДО 

СВІТУ ПРИРОДИ У  ДІТЕЙ 5-6 РОКІВ СТУДІЇ «КРАПЛИНКИ» 

(2016-2018 р.) 
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Знання про світ тварин

Знання про рослинний

світ

Знання про неживу

природу

Знання про пори року

Відношення до світу

природи

Взагалі у групах



РЕЗУЛЬТАТИ  ОЦІНЮВАННЯ ПОТЕНЦІЙНИХ ЗДІБНОСТЕЙ  

ВИХОВАНЦІВ    студії “Крапельки” 2016-2018 р..  
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                        діагностика, 

                         підсумкова 

                              

Середній : первинна 

підсумкова 

Низький : первинна 

                                  
підсумкова 

                         

             



Відстеження динаміки розвитку  вихованців  



…Краю мій, прекрасний, неосяжний, 
Кращого, ніж ти, не знаю я!.. 



“Немає кращої землі, ніж та, що зветься 

рідним краєм” 


