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Тематика навчальних занять 

№ Тема Форма Кількіс Категорії слухачів, 



 

 

проведення ть 

годин 

для яких 

призначена тема 

Природознавство 

1.  Формування природничої 

компетентності молодшого 

школяра 

лекція, 

практичне 

заняття 

4 для вчителів 

початкових класів 

2.  Застосування методу проектів у 

процесі організації навчально-

пізнавальної діяльності мо-

лодших школярів 

практичне 

заняття 
2 для вчителів 

початкових класів 

3.  Особливості організації 

навчально-виховної діяльності 

молодших школярів у рамках 

медико-педагогічного проекту 

«Гармонія інтелекту та здоров’я» 

практичне 

заняття 
2 для вчителів 

початкових класів 

4.  Організація позаурочної роботи з 

природознавства 

практичне 

заняття 
2 для вчителів 

початкових класів, 

вихователів ГПД 

Основи здоров’я (спецкурс) 

5.  Формування 

здоров’язбережувальної 

компетентності молодшого 

школяра  

тренінг 8 для вчителів 

початкових класів 

 


