
СПЕЦІАЛЬНІСТЬ               012  ДОШКІЛЬНА ОСВІТА                    ІІ курс 
 

Дистанційне відпрацювання навчальної дисципліни 

«Основи природознавства з методикою ознайомлення дітей з природою» 

на період карантину з 6 04. по 24.04 2020 р.  

Викладач 

Лектор -   доц. Джура Н.М.                                                                                                                Керівник семінару     доц.  Джура Н.М. 

 
День і  дата  

проведення  

заняття 

(згідно 

розкладу )  

Тема заняття  

(згідно семестрового плану)  

Завдання для студентів   на 

самостійне  опрацювання 

теми  

Навчальні  матеріали  для  

вивчення  теми  (список 

рекомендованої л-ри,  

тексти  лекцій, презентації,  

інтернет-ресурси тощо) 

Контактні дані викладача (ів)  

телефон, e-mail, персональна 

сторінка на сайті кафедри , 

навчальна платформа moodle 

тощо  

 

 

Лекція  Семінарське 

/практичне  

заняття  

 

6.04 

понеділок 

 

 

 

 

 

 

 

Лекція 9. 

Ознайомлення 

з домашніми 

тваринами 

дітей різних 

вікових груп. 

 

 

Відеолекція у 

Zoom за розкладом 

 

 

Теоретичний 

матеріал розміщено 

на  платформі  

Moodle 

http://e-

learning.lnu.edu.ua/c

ourse/view.php?id=2

122 

1. Зміст Програми з 

ознайомлення дітей з 

домашніми тваринами. 

2. Характеристика 

домашніх тварин, 

рекомендованих 

Програмою для 

ознайомлення у різних 

вікових групах ДНЗ.  

3. Використання 

дидактичних ігор, 

картин, художніх творів, 

бесід, відеофільмів у 

роботі з дітьми різних 

вікових груп з 

ознайомлення з 

домашніми тваринами. 

4. Розробити конспекти 

занять з ознайомлення 

дошкільників з 

домашніми тваринами 

(вікова група за вибором 

студента). 

 

 

 

Моделювання дидактичних 

ігор, читання художніх творів, 

відеофільми у роботі з дітьми 

різних вікових груп при 

ознайомленні з домашніми 

тваринами. 

 

 

Пошукова робота: 
відеофільми та інтернет-

ресурси у роботі з дітьми різних 

вікових груп при ознайомленні 

з домашніми тваринами 

(посилання на відповідні сайти 

розмістити на google-диску 

https://drive.google.com) 

Все для вивчення дисципліни, 

а також лекційний матеріал і 

завдання до практичних 

занять, тестова перевірка 

знань студентів розміщено на  

платформі  Moodle 

http://e-

learning.lnu.edu.ua/course/view

.php?id=2122 

 
Інформація для студентів і 

консультації  підтримуються у 

Telegram (група «Природознав-

ство ФПД-21») і Viber (група 

«Природознавство - ФПД-22»). 

 

Виконані завдання студенти 

розміщують у відповідні 

папки на google-диску 

https://drive.google.com 

Цікаві розробки представлені 

у Moodle 

 

 

 

Мобільний телефон 

+38 (096) 346-0310 

 

gjurana@ukr.net 

nataliya.dzhura@lnu.edu.ua 

 

https://bioweb.lnu.edu.ua/employ

ee/jura-n-m 

 

Електронний курс  

на  платформі  Moodle 

http://e-

learning.lnu.edu.ua/course/view.p

hp?id=2122 
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13.04 

понеділок 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лекція 10. 

Ознайомлення 

дошкільників з 

дикими 

тваринами. 

 

 

Лекцію розміщено 

на  платформі  

Moodle  

http://e-

learning.lnu.edu.ua/c

ourse/view.php?id=2

122 

1.Зміст Програми з 

ознайомлення дітей з 

дикими тваринами.  

2. Використання картин, 

відеофільмів, 

дидактичних ігор, бесід, 

розповідей вихователя, 

художніх творів з 

ознайомлення дітей з 

дикими тваринами. 

3. Моделювання 

дидактичних ігор, 

читання художніх 

творів, відеофільми у 

роботі з дітьми різних 

вікових груп при 

ознайомленні з дикими 

тваринами. 

4. Розробити конспекти 

занять з ознайомлення 

дошкільників з дикими 

тваринами (вікова група 

за вибором студента). 

Модульний контроль (9 балів). 

1. Перегляньте відео у мудлі 

«Ходить гарбуз по городу 

(інтегроване заняття у старшій 

групі)»https://www.youtube.co

m/watch?v=terv0U6_kzo 

2. Проаналізуйте інтегроване 

заняття. Відповіді подайте у 

таблицю. 

3. Складіть 4 тести до вивчених 

тем. Номер питань для 

кожного студента подано у 

таблиці.  
4. Виконані завдання студенти 

розміщують у відповідну 

папку на google-диску 

https://drive.google.com/open?id=

1O1j5_UDqxL6CLkli7vbAsCg0L

CSBsHLc 

Лекційний матеріал і 

завдання до практичних 

занять буде розміщено на  

платформі  Moodle  

http://e-

learning.lnu.edu.ua/course/view

.php?id=2122 

 
Інформація для студентів і 

консультації  підтримуються у 

Telegram (група «Природознав-

ство ФПД-21») і Viber (група 

«Природознавство - ФПД-22»). 

 

Виконані завдання студенти 

розміщують у відповідні 

папки на google-диску 

https://drive.google.com/  

Цікаві розробки представлені 

у Moodle 

Мобільний телефон 

+38 (096) 346-0310 

gjurana@ukr.net 

nataliya.dzhura@lnu.edu.ua 

 

https://bioweb.lnu.edu.ua/employ

ee/jura-n-m 

 

Електронний курс  

на  платформі  Moodle 

http://e-

learning.lnu.edu.ua/course/view.p

hp?id=2122 

 

20.04 

понеділок 

 

(вихідний) 

 

Лекція 11. 

Ознайомлення 

дошкільників з 

природою навесні. 

 

Ознайомлення 

дошкільників з 

природою влітку. 

 

 

Лекцію буде 

розміщено на  

платформі  Moodle  

1. Дидактичні та рухливі 

ігри у різних вікових 

групах.  

2. Казки, розповіді та 

бесіди про весну. 

3.  Веснянки,  гаївки, 

хороводи.  

4. Ведення календаря 

природи весною.  

5. Догляд за квітником, 

садом, городом весною і  

влітку. 

Скласти план-конспект заняття 

з ознайомлення дітей старшого 

дошкільного віку із символом 

українського народу – лелекою. 

(символи українського народу - 

на вибір студента) 

Лекційний матеріал і 

завдання до практичного 

заняття буде розміщено на  

платформі  Moodle http://e-

learning.lnu.edu.ua/course/view

.php?id=2122 
Інформація для студентів і 

консультації  підтримуються у 

Telegram (група «Природознав-

ство ФПД-21») і Viber (група 

«Природознавство - ФПД-22»). 

 

Виконані завдання студенти 

розміщують у відповідні 

папки на google-диску 

Мобільний телефон 

+38 (096) 346-0310 

 

gjurana@ukr.net 

nataliya.dzhura@lnu.edu.ua 

 

https://bioweb.lnu.edu.ua/employ

ee/jura-n-m 

Електронний курс  

на  платформі  Moodle 

http://e-

learning.lnu.edu.ua/course/view.p

hp?id=2122 
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