
 

1. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни 

Модуль: 1 

Змістовий модуль І. Наукові засади основ природознавства і методики 

ознайомлення дітей з природою. 

Теоретико-методологічні основи курсу.  

Природа Космосу.  

Природні умови України та клімат. 

Рослинний світ України. Природні рослинні угрупування. Охорона природи 

України. 

Культурні та дикорослі рослини України. 

Тваринний світ України.  

Ознайомлення дітей дошкільного віку з свійськими і дикими тваринами. 

Моделювання занять щодо ознайомлення з тваринами в різних вікових групах. 

Зміст та завдання ознайомлення дітей дошкільного віку з природою. Принципи 

добору знань дітей дошкільного віку про природу. 

 

Змістовий модуль ІІ.  Куток природи та ділянка ДНЗ. 

Куточок природи в ДНЗ і його значення. 

Догляд за рослинами кутка природи. 

Кімнатні рослини в ДНЗ. 

Утримання птахів, ссавців та безхребетних тварин в куточку природи. 

Зарядка акваріума, тераріума, акватераріума. 

Ділянка ДНЗ як основна база ознайомлення з природою. Озеленення ділянки ДНЗ. 

Сад та город в ДНЗ. Вибір культур.  

Організація спостережень та праці дітей дошкільного віку в саду, квітнику та на 

городі дошкільного закладу. 

 

Модуль: 2 

Змістовий модуль ІІІ. Методи і форми  ознайомлення дошкільників з природою. 



Різноманітність форм і методів ознайомлення дітей дошкільного віку з природою.  

Заняття. Класифікація методів. Типи занять. Використання різноманітних методів і 

прийомів на заняттях  відповідно до завдань програми. 

Спостереження – основний метод ознайомлення дітей дошкільного віку з 

природою. Види, структура спостережень, методика керівництва.  

Цільові прогулянки і екскурсії в природу як особливий вид занять. Тематика і 

структура екскурсій в природу. Методика проведення в різних вікових групах.  

Складання конспектів занять екскурсій в різні пори року для дітей дошкільного 

віку.  

Наочні і словесні методи ознайомлення дітей дошкільного віку з природою. Метод 

моделювання. Розповіді, дитяча художня література, бесіди. Використання наочно-

ілюстративних посібників. Вимоги до змісту і оформлення наочних посібників для 

різних вікових груп. 

Практичні методи ознайомлення дітей дошкільного віку з природою. Праця дітей, 

види та форми організації праці дітей дошкільного віку.  

Нескладні досліди – особливий вид спостережень. 

Гра як метод ознайомлення дітей дошкільного віку з природою. Класифікація ігор. 

Дидактичні ігри. Спостереження за іграми природничого змісту. 

 

Змістовий модуль ІV. Ознайомлення дітей дошкільного віку з природою в різні 

пори року. Планування і облік роботи. 

Пори року як комплекс взаємообумовлених сезонних змін в природі. Засоби 

фіксації знань дітей дошкільного віку про природу. Календар погоди та природи. 

Загальна характеристика осені. Методика ознайомлення дітей дошкільного віку з 

осінніми явищами в природі. 

Планування роботи щодо ознайомлення з осінніми явищами дітей дошкільного 

віку. Складання конспектів занять, екскурсій на осінню тематику. 

Загальна характеристика зими. Методика ознайомлення дітей дошкільного віку з 

зимовими явищами в природі. 



Складання конспектів занять щодо ознайомлення дітей дошкільного віку  з 

зимовими явищами в природі. 

Загальна характеристика весни. Методика ознайомлення дітей дошкільного віку з 

весняними явищами в природі. 

Складання конспектів занять щодо ознайомлення з весняними явищами дітей 

дошкільного віку. 

Загальна характеристика літа. Методика ознайомлення дітей дошкільного віку з 

літніми явищами в природі. 

Планування роботи щодо ознайомлення дітей дошкільного віку з літніми 

явищами в природі. 

Ознайомлення дітей дошкільного віку з грибами. Складання конспектів занять 

про ознайомлення дітей з лікарськими рослинами та з грибами. 

 

2. Форма підсумкового контролю успішності навчання – іспит. 

 

3. Засоби діагностики успішності навчання. 

         Оцінка якості засвоєння навчальної програми включає поточний контроль 

успішності, модульний контроль та складання іспиту. 

        Для поточного контролю засвоєння студентами навчального матеріалу 

передбачається проведення семінарських занять та виконання практичних робіт, 

перелік яких наводиться в навчальній робочій програмі. 

        Для модульного контролю засвоєння студентами навчального матеріалу 

передбачається виконання модульних контрольних робіт, порядок проведення та 

зміст яких наводяться в робочій програмі. 

         Для організації індивідуальної програми студентів передбачається написання 

рефератів та доповідей, перелік тем яких встановлює робоча навчальна програма, а 

також складання конспектів занять, виготовлення наочного матеріалу. 

 

 

 

 



 

 

 


