
Комунальний заклад “Центр позашкільної освіти
Ківерцівської районної ради Волинської області”

Обласний етап

Всеукраїнського конкурсу  “В об’єктиві натураліста”
Номінація “Слайд- шоу”

“Країні Юннатії- 95 “

“Цікаві миті нашого 
юннатівського життя…”

Підготували:  Качинська
Наталія,  Герук Іванна, 
вихованки гуртка “Юні
квітникарі”
Керівник:  Цибульська 
Ірина Федорівна



Ківерцівські юннати учасники міського фестивалю з 
нагоди Міжнародного дня захисту дітей 1 червня



Юннати  учасники міських заходів з нагоди Всесвітнього дня захисту 
навколишнього середовища 5 червня 



Участь у юннатів у міському фестивалі “Живе на всій планеті
народ веселий діти” з нагоди Міжнародного дня захисту дітей 1 червня



Юні  екологи Центру- переможці природоохоронних конкурсів, 
акцій, проектів  



Ківерцівські юннати - переможці 
Всеукраїнського  конкурсу
“Квітуча Україна - 2015”



Ківерчанки- переможці Всеукраїнського 
конкурсу з флористики та 

фітодизайну «Квіткова симфонія»,
номінація «Флористична скульптура»

Проект “Золота рибка”



Вихованці гуртка “Юні квітникарі”

Разом зробимо нашу 
землю квітучою!  Все 
починається з малого…



Ми подорожуємо рідним краєм:  цікаві 
екскурсії, екологічні походи,  експедиції



Юннати досліджують природу 
рідного краю на маршрутах 

екологічних стежок



Участь юннатів у трудових,
природоохоронних акціях, операціях:
“Мурашка”, День довкілля, День Землі,
“Чиста Україна, чиста земля!”



Наші юннати щорічно влаштовують  
“Ялинку для птахів” у дендропарку 



Виступи колективу  екологічної 
просвіти  закладу  “Краяни”



Щорічно  юннати активно долучаються до 
природоохоронної акції “Годівничка”



Участь у природоохоронній акції  
“Шпаківня”



“Збережемо квіти - первоцвіти 
разом!”  Участь у природоохоронній 

акції “Первоцвіт”:

2018 
рік

2016 
рік



День юного натураліста



.
Зустріч за круглим столом “Ми- за здорове харчування та здоровий спосіб 

життя”.  Виготовляємо та смакуємо  корисне, вітамінне  смузі! 



Юні екологи  учасники  майстер - класу 
“Друге життя використаних речей” у рамках 

Дня рециклінгу



Виставка тварин 
“Барвистий світ домашніх  улюбленців”

Ми відповідаємо за тих
кого приручили…



Ми створили слайд- фільм “Цікаві миті нашого юннатівського життя…”
Через світлини ми намагались показати яскраве, цікаве юннатівське
життя яке вирувало в Центрі еколого- натуралістичної творчості
впродовж майже 25 років. Чимало цікавих, корисних, конкретних
справ на рахунку ківерцівських юннатів: еколого - натуралістичниі
заходи, суспільно - корисні дії, толоки, конкурси, природоохоронні акції,
операції, проекти, екологічні експедиції, екологічні квести, походи,
майстер - класи, виставки тощо.

З конкретних дій, конкретних справ складається наше спільне
бережливе ставлення до матінки-природи. Нас об’єднує - віра в те, що
ми здатні зробити нашу Землю прекрасною і квітучою.

В центрі позашкільної освіти ми продовжуємо  славні традиції 
юннатів екологічного центру - у нас попереду  ще багато цікавих справ,  
проектів, сміливих задумів.  

Жити  будем чесно!
І в долонях нести

Сонце, квіти, спів птахів,
Паростки плекати,

Про майбутнє дбати,
Щоб край наш ківерцівський цвів!

Анотація



Дякуємо за увагу!


