
                                                                              

 

 

ПРОБЛЕМА: СИСТЕМА ПЛАНУВАННЯ ПРОГУЛЯНОК – ПОХОДІВ 

ВІДПОВІДНО ДО ВІКУ ТА ПІР РОКУ 
МЕТА: 

Удосконалити систематичність організації прогулчноук – походів; надати 

педагогам закладу практичну та теоретичну допомогу. 

ОЧІКУВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ: 

Зразки орієнтовного перспективного  планування прогулянок – походів в 

групах дошкільного віку на навчальний рік та літній оздоровчий період 

допоможуть вихователю чітко та конкретно підготуватися до проведення 

різноманітних форм роботи з даного питання, систематизувати освітній процес. 

 

 

 

 

 

КЕРІВНИК:  вихователь вищої категорії  Медененко С.П. 

ЧЛЕНИ ІНІЦІАТИВНОЇ ГРУПИ:  

                                                           Заїкіна Т.О. 

                                                           Нечасікова Я.О. 

                                                           Шевченко А.О. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

«Зміст карток – прогулянок відповідно до віку 

та пір року» 

  

Затверджено 

педагогічна рада протокол№1  

від 30.08.2021  

Директор центру розвитку 

дитини «Калинка» 

__________ Тетяна  Сергієнко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

атверджено 

на педагогічній раді протокол 

№1 від 28.08.2020р. 

директор центру 

 розвитку дитини"Калинка" 

____________Т.Сергієнко                         



 

  
 

 

               

 

Зміст роботи Форма роботи Термін Відповідальні 

ЗАСІДАННЯ №1. Організаційна частина 

1. Обґрунтувати значущість та 

актуальність проблеми. 

 

2. Розподілити  цілі та 

завдання ініціативної групи. 

 

3.  Обговорити структуру  

планування карток - 

прогулянок 

 

4. Вивчити  літературу, 

публікації, досвід роботи ЗДО 

з даної проблеми, 

опублікованих на сайтах.  

 

5.Ознайомитися  з змістом  

навчально – методичних 

посібників: Г.В. Бєлєнька, Т.С. 

Науменко, О.А. Половіна 

«Дошкільнятам про світ 

природи»; Н.В. Лисенко 

«Теорія і практика екологічної 

освіти: педагог – дошкільник», 

«Еко – око: дошкільник пізнає 

світ природи»;  Н.М. Горопаха 

«Методика ознайомлення 

дітей з природою»; Л.Б. 

Міщенко І.І. Могилевська В.В. 

Шепіль «Організація роботи з 

дітьми старшого дошкільного 

віку на екологічній стежині» 

Обговорення 

 

 

Обговорення 

 

 

Обговорення 

 

 

 

Підготовка списку 

літератури, що 

рекомендується для 

планування 

різноманітних форм з 

трудової діяльності  

 

 

13.10.21 Вихователь-

методист 

 

Члени 

ініціативної  

групи 

ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ: Опрацювати методику проведення прогулянок - походів та 

форми роботи з дошкільниками  в умовах ЗДО. Підібрати варіативні завдання для 

створення карток прогулянок – походів за віковими категоріями.  

 

 



 

ЗАСІДАННЯ №2. Практична частина 

1. Розробити проєкт карток – 

прогулянок, підібрати 

художнє слово до тематики 

прогулянок – походів. 

 

2. Презентація наробок. 

 

3. Представити  варіативні 

завдання за темою. 

Практична робота 

 

 

 

 

Презентація 

 

Презентація 

 

 

15.12.21 Члени 

ініціатив

ної 

групи 

ДОМАШНЕ ЗАВДАННЯ: відкоректувати та  узагальнити напрацьовані матеріали 

ЗАСІДАННЯ №3. Підсумкове засідання 

1.Аналіз ефективності проведеної роботи з 

даної теми 

 

2.Висвітлити  узагальнені матеріали на 

педагогічній раді. 

 

3. Оформлення карток – погулянок на 

кожну вікову групу відповідно до пір року в 

формі буклету на кожну пору року та на 

кожну вікову групу та розповсюдження їх 

педагогам закладу.. 

Члени ініціативної 

групи 

13.01.22 

 

 

лютий 

2022 

 

 

лютий 

2022 

Члени 

ініціатив

ної 

групи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            



                 

    

 

ПРОБЛЕМА:  
 

 Урізноманітнити  тематику занять за освітньою лінією «Дитина в природному 

довкіллі».                 

  МЕТА:                                     
 Надати теоретичну та практичну допомогу вихователям усіх вікових груп в 

плануванні занять за освітньою лінією Дитина в природному довкіллі», 

своєчасно планувати  їх під запити дітей, особливості їхнього сприйняття та 

психофізіологічного розвитку. 

ОЧІКУВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ: 

Орієнтовне розроблене перспективне  планування занять за освітньою лінією 

«Дитина в природному довкіллі» допоможе вихователям усіх вікових груп  

систематизувати форми роботи з даного питання та сформувати у дошкільників 

природничо  – екологічну компетентність.    

 

 

 

 

 

КЕРІВНИК:  вихователь                        Мітюшина Н.А. 

ЧЛЕНИ ТВОРЧОЇ ЛАБОРАТОРІЇ:  

                                                                                           Лещенко К.В. 

                                                                    Дядюшка Є.М. 

                                                                    Логвиненко А.Ю.                                                          

                                                                     

 

 

 



                                                                     
  

 

                                                                                               

                                                                                            

                                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Перспективне планування занять на 

навчальний рік за освітнім напрямом «Дитина 

в природному довкіллі» відповідно до тем 

блоку в усіх вікових групах»  

  

Затверджено 

педагогічна рада протокол№1  від 

30.08.2021  

Директор центру розвитку дитини 

«Калинка» 

_____________ Тетяна  Сергієнко 

 



 

 

 

 

 

Зміст роботи Форма роботи Термін Відповідальні 

ЗАСІДАННЯ №1. Організаційна частина 

1. Обґрунтувати значущість та 

актуальність проблеми. 

 

2. Визначити цілі та завдання 

творчої групи. 

 

3.  Обговорити   тематику 

дошкільників за освітнім напрямом 

«Дитина в природному довкіллі». 

 

 

4. Опрацювати навчально – 

методичний посібник «Державний 

стандарт дошкільної освіти: 

особливості впровадження» 

методичні посібники: : Г.В. 

Бєлєнька, Т.С. Науменко, О.А. 

Половіна «Дошкільнятам про світ 

природи»; Н.В. Лисенко «Теорія і 

практика екологічної освіти: 

педагог – дошкільник», «Еко – око: 

дошкільник пізнає світ природи»;  

Н.М. Горопаха «Методика 

ознайомлення дітей з природою»; 

Л.Б. Міщенко І.І. Могилевська В.В. 

Шепіль «Організація роботи з 

дітьми старшого дошкільного віку 

на екологічній стежині»; 

літературні джерела, інтернат сайти. 

 

  

Обговорення 

 

 

Обговорення 

 

 

Обговорення 

 

 

 

 

 

Складання списку 

літератури, що 

рекомендується для  

організації роботи з 

даного питання 

27.10.21 Вихователь-

методист 

 

Члени творчої 

групи 

ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ:  Підібрати тематику занять, розробити структуру занять 

за віковими категоріями. 

 

 

 



ЗАСІДАННЯ №2. Практична частина 

1.Обговорити тематику занять  на 

всі вікові групи за освітньою 

напрямом «Дитина в природному 

довкіллі» відповідно до тем блоку. 

 

2. Розробити та включити в 

перспективне планування 

екологічні стежинки, досліди, 

екскурсії, еколого –психологічні 

тренінги.  

 

3. Підібрати змістовну 

наповнюваність структури занять. 

Практична робота 

 

 

 

 

Практична робота 

 

 

Практична робота  

 

 

22.12.21 Члени  

творчої 

групи 

ДОМАШНЕ ЗАВДАННЯ:  розробити проєкт орієнтовного поширеного перспективного 

планування занять за освітнім напрямом «Дитина в природному довкіллі»». 

ЗАСІДАННЯ №3. Підсумкове засідання 

 

1.Систематизувати  напрацьовані матеріали: 

аналіз  ефективності проведеної роботи  за 

розробленим плануванням. 

2. Презентувати напрацьовані матеріали  на 

педагогічній раді. 

3.Узагальнити напрацювані матеріали 

шляхом випуску  методичного  порадника: 

«Перспективне планування занять за 

освітнім напрямом «Дитина в природному 

довкіллі»  

 

Узагальнення роботи 

творчої групи 

28.05.22 

 

 

 

30.08.22 

Члени 

творчої 

лаборат

орії 

 

 

                                 

 


