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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

 

Разом зі школою за формування екологічно доцільної поведінки дітей 

несе відповідальність сім’я, яка володіє величезними виховними 

можливостями, але за певних причин не реалізує їх достатньою мірою.  

Характерною особливістю взаємодії дітей молодшого шкільного віку з 

батьками та вчителями є надзвичайний авторитет дорослих. Тому саме у цьому 

віковому періоді дуже важливим є поєднання виховного впливу школи і сім’ї. 

Науковці стверджують, що провідним видом діяльності дітей молодшого 

шкільного віку  є навчання, тому взаємодію школи і сім’ї доцільно організувати 

в процесі навчання. В зв’язку з цим розроблено навчальну програму „Екосвіт”  

для гуртків загальноосвітніх навчальних закладів. 

Навчальна програма «Екосвіт» спрямована на дітей віком від 7 до 10 

років.  

Програма  розрахована на 36 годин на рік. Заняття проводяться  4 рази  на 

місяць, тривалість заняття 1 година.  

          Мета навчальної програми – узагальнення і систематизація екологічних 

знань, формування екологічно доцільної поведінки вихованців у взаємодії 

навчального закладу і сім’ї.  

Мета реалізується в процесі виконання таких завдань: 

− розширення, поглиблення й систематизація природничих знань 

вихованців, знань про норми й правила доцільної поведінки в природному 

середовищі, екологічні проблеми рідного краю та шляхи їх вирішення; 

− формування у вихованців потреб в екологічній діяльності, екологічно 

доцільних мотивів, естетичних почуттів до природи;  



− формування практичних умінь поліпшення стану природного середовища 

своєї місцевості, навичок і звичок екологічно доцільної поведінки; 

− залучення батьків до організації екологічного виховання дітей. 

В основу роботи гуртка покладено такі принципи: 

− гуманізації та демократизації (рівноправність, що поєднується з 

різнозобов’язаністю учасників взаємодії, їх взаємоповагою, співпрацею 

та співтворчістю); 

− систематичності (формування знань у їх взаємозв’язку та системності);  

− інтегрованості (поєднання зусиль школи та сім’ї); 

− наступності (узгодженість, плановість, поступальний розвиток на всіх 

етапах формування екологічно доцільної поведінки); 

− доступності (відповідність навчального матеріалу віковим особливостям 

учнів початкових класів); 

− добровільності (безпримусове відвідування занять учнями та батьками). 

Організація  роботи гуртка полягає в наступному: 

1. Робота організовується на добровільних засадах. 

2. Використовуються широкі можливості для організації екологічної 

діяльності та запровадження різних форм і методів екологічного виховання. 

3. Дозволяється на окремих заняттях залучати одного з батьків в ролі 

керівника. 

Роль керівника гуртка полягає: 

1) у доборі батьків відповідно до їхніх професійних вмінь та навичок;  

2) в узгодженні з батьками загальної тематики та спрямованості роботи 

гуртка; 

3) у загальному керівництві, контролі, наданні потрібної допомоги 

гуртківцям та батькам. 

Результатом роботи гуртка „Екосвіт” є засвоєння і вдосконалення знань 

вихованців про норми та правила поведінки в природному середовищі; рослини 

й тварини своєї місцевості та ті, які потребують особливої уваги; про об’єкти 

неживої природи; про взаємозалежність природи й суспільства, роль кожної 

людини у збереженні природи.  

У вихованців формуються екологічно доцільні мотиви, естетичні 

потреби, потреби в спілкуванні з природою, почуття обов’язку й 

відповідальності перед природою, навички збереження природних ресурсів, 

екологічно доцільної поведінки у природі. 

Форма проведення занять – групова, з урахуванням індивідуальних 

можливостей і потреб кожної дитини. Кількість дітей у групі – 15-25 

вихованців.  



 Передбачено проведення екскурсій, практичних робіт, дослідницьких 

практикумів тощо. 

Методи навчання: аудіальні, візуальні, методи евристичного навчання 

(евристичного спостереження, прогнозування, образного бачення), метод 

проектів тощо. 

Програма передбачає проведення ситуаційно-рольових, сюжетно-

рольових та імітаційних ігор, ігор-мандрівок, ігрових вправ, бесід, конкурсів, 

вікторин, виставок тощо.  

Види взаємодії батьків та дітей: 

    Формування екологічних знань (бесіди, читання та обговорення 

літератури про природу, розповідь про необхідність переглядання кожною 

людиною звичних норм та правил поведінки в природі та в побуті, фенологічні 

спостереження, їх обговорення). 

  Формування екологічних мотивів (фотографування, малювання 

об’єктів природи (рослин, тварин, ландшафтів тощо); обговорення вчинків 

людей у природі та наслідків цих вчинків для природи, спільне складання норм 

та правил поведінки людини в природі). 

 Екологічна практична діяльність: (заготівля корму для птахів та 

підгодовування птахів узимку, догляд за домашніми тваринами, догляд за 

кімнатними рослинами, праця на земельній ділянці (город, пришкільна 

територія), виготовлення поробок з природного матеріалу та відходів 

споживання); формування навичок і звичок екологічно доцільної поведінки в 

побуті: (економія води, електроенергії, сортування сміття). 

 Формами контролю за результативністю навчання є участь 

вихованців у конкурсах, виставках, екологічних акціях, захист екологічного 

проекту або формування портфоліо.  

 

 

Початковий рівень, перший рік навчання 

НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 

 

Розділ, тема 
Кількість годин 

теоретичних  практичних усього 

Вступ. Про що наука екологія 1 – 1 

Розділ 1. Природа навколо нас  3 4 7 

1.1. Осінні явища у природі – 1 1 

1.2. Взаємоз’язки в природі 1 1 2 

1.3. Рослини та тварини навколо нас 1 1 2 

1.4. Значення грибів у природі 1 1 2 



Розділ 2. Рослини в нашому житті 3 5 8 

2.1. Життя дерев 1 1 2 

2.2. Кімнатні рослини – 1 1 

2.3. Зелена аптека – 1 1 

2.4. Збереження хвойних дерев 1 1 2 

2.5. Охорона первоцвітів 1 1 2 

Розділ 3. Тварини в нашому житті 2 5 7 

3.1. Охорона зимуючих птахів  1 1 2 

3.2. Охорона  та приваблення птахів 

весною  
– 1 1 

3.3. Значення тварин – 2 2 

3.4. Домашні тварини 1 1 2 

Розділ 4. Розв’язання екологічних 

проблем 
4 9 13 

4.1. Енергозбереження 1 1 2 

4.2. Заощадження води у побуті 1 1 2 

4.3. Заощадження паперу 1 1 2 

4.4. Проблема побутового сміття: роль 

кожного 
1 1 2 

4.5. Збереження природи рідного краю – 2 2 

4.6. Оздоровлення довкілля – 2 2 

Підсумок  – 1 1 

Разом 13 23 36 

 

ЗМІСТ ПРОГРАМИ 

Вступ (1 год.) 

Про що наука екологія. Екологічна ситуація в регіоні. Взаємозв’язки між живою 

й неживою природою. Приклади неконструктивної поведінки людини в природі. 

Необхідність збереження природи та охорони компонентів живої та неживої 

природи. Значення екологічних знань для практичної діяльності людей. 

Розділ 1. Природа навколо нас ( 7 год.) 



1.1. Осінні явища в природі (1 год.) 

 Практична частина. Причинно-наслідкові зв’язки у природі, 

взаємообумовленість змін у живій та неживій природі. Природні явища, 

характерні для осені. Осінні зміни в природі. 

Збирання та заготівля насіння для зимуючих птахів. Правила екологічної 

поведінки в лісі. Конкурс „На лісовій стежці”. Основні правила ведення 

фенологічних спостережень. Ведення календаря природи та щоденника 

фенологічних спостережень. 

1.2. Взаємозв’язки в природі (2 год.) 

Теоретична частина. Сутність поняття „взаємодія природних компонентів”. 

Необхідність дбайливого ставлення до всіх компонентів природи. 

Практична частина. Складання казки про взаємодію людини і природи. Рольова 

гра „Павутиння взаємозв’язків”. 

1.3. Рослини та тварини навколо нас (2 год.) 

Теоретична частина. Поняття про взаємозв’язки живої та неживої природи. 

Збереження біорізноманіття (рослин та тварин). 

Практична частина. Спостереження за об’єктами природи „Зміни у природі”. 

Екологічні гра „Прилетіли птахи”. 

1.4. Значення грибів у природі (2 год.) 

Теоретична частина. Поняття про гриби як невід’ємну групу живих організмів. 

Поділ грибів на їстівні та отруйні. Необхідність бережливого ставлення до всіх 

грибів. 

Практична частина. Правила збору грибів. Імітаційна гра „Збирання грибів”. 

Розділ 2. Рослини в нашому житті (8 год.) 

2.1. Життя дерев (2 год.) 

Теоретична частина. Сприятливі умови для життя рослин. Способи збереження 

природи й піклування про неї. 

Практична частина. Правила екологічно доцільної поведінки в саду (парку, лісі). 

Фенологічні спостереження за станом природи в парку (лісі). Вікторина „Знавці 

лісу”. 

2.2. Кімнатні рослини (1 год.) 

Практична частина. Правила догляду за рослинами та бережливого ставлення до 

рослинних організмів. Кімнатні рослини як об’єкти живої природи, умови їх 

існування.  

Догляд за рослинами, пересаджування кімнатних рослин. Складання пам’ятки 

догляду за рослинами. 



2.3. Зелена аптека (1 год.) 

Практична частина. Лікарські рослини, їх властивості. Значення лікарських 

рослин для здоров’я людей. Правила збору лікарських рослин. Рольова гра 

„Лікарські рослини”. 

2.4. Збереження хвойних дерев (2 год.) 

Теоретична частина. Проблема вирубки лісів. Добрі вчинки в природі. 

Практична частина. Конкретні приклади поведінки в природі, що сприяють 

збереженню дерев. Складання новорічних композицій, листівок до продавців 

ялинок з метою запобігання браконьєрській вирубці дерев. Рольова гра 

„Порятунок дерев”. 

2.5. Охорона первоцвітів (2 год.) 

Теоретична частина. Первоцвіти та проблеми їх зникнення. 

Практична частина. Складання листівок до продавців з метою збереження 

первоцвітів. Гра-змагання „Чи знаєш ти первоцвіти?” Презентація фотоконкурсу 

„Весняна мозаїка квітів”. 

Розділ 3. Тварини в нашому житті (8 год.) 

3.1. Охорона зимуючих птахів(2 год.)  

Теоретична частина. Зимуючі птахи. Розпізнавання за зовнішнім виглядом 

зимуючих птахів рідного краю. 

Практична частина. Виготовлення годівниць з паперу та пластику. Розвішування 

годівниць, добір кормів. 

3.2. Охорона та приваблення птахів весною (1 год.)  

Практична частина. Спостереження за поведінкою птахів в природі. Охорона 

птахів, занесених до Червоної книги України. Перші перелітні птахи. Знайомство 

із зовнішнім виглядом перелітних птахів своєї місцевості. Різні види штучних 

гніздувань, правила їх виготовлення та розвішування.  

3.3. Значення тварин (2 год.) 

Практична частина. Правила поведінки з тваринами.  Необґрунтовані мотиви 

переслідування людьми деяких тварин (мишей, жаб, вужів). Гра „Ланцюг 

живлення”. Екологічна гра „Швидка допомога”. Складання правил поведінки при 

зустрічі з тваринами. 



3.4. Домашні тварини (2 год.) 

Теоретична частина. Правила догляду за домашніми тваринами та правила 

поведінки людей із тваринами. Домашні тварини як складова частина природи, 

умови існування домашніх тварин. 

Практична частина. Виставка малюнків та фотографій „Зоологічний вернісаж”. 

Проектна робота „Домашня тварина”.  

Розділ 4. Розв’язання екологічних проблем (13 год.) 

4.1. Енергозбереження (2 год.) 

Теоретична частина. Електроенергія та правила заощадження електроенергії. Дії 

та вчинки, спрямовані на заощадження електроенергії.  

Практична частина. Групова робота „Як заощаджувати  електроенергію?”. 

4.2. Заощадження води у побуті (2 год.) 

Теоретична частина. Господарське та екологічне значення води, її роль для людей 

та природи. Зразки господарського ставлення до води.  

Практична частина.  Дослідницький практикум „Методи заощадження води”. 

Створення попереджувальних знаків про необхідність економії води. 

4.3. Заощадження паперу (2 год.) 

Теоретична частина. Папір та його призначення. Природні ресурси для 

виготовлення паперу. Зникнення лісів як наслідок діяльності людини. Вторинне 

використання паперу.  

Практична частина. Складання правил дбайливого та економного використання 

паперу. Виставка вторинного використання паперу. 

4.4. Проблема побутового сміття: роль кожного (2 год.) 

Теоретична частина. Забруднення довкілля відходами та сміттям. Сміття як 

вагомий забруднювач довкілля. Сортування відходів. Правила дотримання 

чистоти.  

Практична частина. Рольова гра „Що живе в смітнику?” Складання казки та 

правил щодо зменшення забруднення довкілля сміттям. 

4.5. Збереження природи рідного краю (2 год.) 

Практична частина. Взаємозв’язки в природі. Природа рідного краю. Бездумне 

втручання людини в природні процеси та його наслідки. Вікторина „Пам'ятки 

природи рідного краю”. 



4.6. Оздоровлення довкілля (2 год.) 

Практична частина. Якість довкілля і здоров'я людей. Екологічна акція „Чисте 

довкілля”. Спільна трудова діяльність з батьками щодо прибирання шкільного 

подвір’я. 

Підсумок (1 год.) 

Практична частина. Виставка творчих (сімейних) робіт: фотографій, малюнків, 

виробів з природного матеріалу та відходів споживання (паперу, картону, 

поліетилену, пластику); організація ігор, обговорення проблемних ситуацій. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГНОЗОВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ 

 

Назва розділу, теми 
Вимоги до рівня досягнень 

вихованців 

Форма демонстрації 

досягнень вихованців 

Вступ. Про що 

наука екологія. 

Вихованці мають знати про 

основні екологічні проблеми в 

регіоні. 

Вихованці мають розуміти 

взаємозв’язки живої та неживої 

природи, наслідки впливу на 

природу господарської 

діяльності людини. 

Вихованці мають усвідомлювати 

свою роль в поліпшенні 

екологічної ситуації в 

найближчому довкіллі. 

 

Розділ 1. Природа навколо нас 



1.1. Осінні явища у 

природі 

Вихованці мають знати про 

осінні зміни в природі, об’єкти 

неживої та живої природи за 

суттєвими ознаками. 

Вихованці мають усвідомлювати 

взаємозв’язки між живою та 

неживою природою. 

Вихованці мають вміти збирати 

та заготовляти насіння для 

зимуючих птахів. 

Участь у конкурсах; 

порівнюють свою 

поведінку щодо природи 

з поведінкою інших; 

оцінюють своє 

ставлення, діяльність та 

поведінку стосовно 

природи. 

1.2. Взаємозв’язки в 

природі 

Вихованці мають розуміти 

взаємозв’язки у природі. 

Вихованці мають усвідомлювати 

своє ставлення до компонентів 

природи. 

Оцінюють 

взаємозалежність 

компонентів живої та 

неживої природи. 

1.3. Рослини та 

тварини навколо нас 

Вихованці мають знати про 

взаємозв’язки живої та неживої 

природи. 

Вихованці мають усвідомлювати 

значення зелених насаджень та 

тварин у природі. 

Вихованці мають вміти вести 

спостереження за об’єктами 

природи. 

Оцінюють конкретні 

приклади поведінки в 

природі; участь в 

обговореннях 

проблемних питань та 

екологічних іграх. 

1.4. Значення грибів 

у природі  

Вихованці мають розуміти 

поняття про гриби як невід’ємну 

групу живих організмів. 

Вихованці мають усвідомлювати 

бережливе ставлення до до 

грибів як до об’єктів живої 

природи. 

Вихованці мають вміти 

правильно збирати гриби; 

розрізняти їстівні та отруйні 

гриби. 

Участь в обговоренні 

презентації; складання 

розповіді; дискусії. 

Розділ 2. Збереження рослин 



2.1. Життя дерев Вихованці мають усвідомлювати 

правила екологічно доцільної 

поведінки в саду (парку, лісі). 

Вихованці мають уявляти 

способи допомоги й піклування 

про природу. 

Вихованці мають вміти 

спостерігати за природою. 

Розуміють наслідки своєї 

діяльності для природи 

2.2. Кімнатні 

рослини 

Вихованці мають знати правила 

догляду за рослинами та 

бережливого ставлення до 

рослинних організмів. 

Вихованці мають розуміти 

залежність живої природи від 

неживої. Вихованці мають вміти 

доглядати за рослинами. 

Вихованці мають набути досвіду 

пересаджування кімнатних 

рослин 

Участь (разом з 

батьками) у 

пересаджуванні 

кімнатних рослин. 

2.3. Зелена аптека Вихованці мають усвідомлювати 

цінність рослин, значення 

лікарських рослин для здоров’я 

людей. 

Вихованці мають знати назви 

окремих лікарських рослин та їх 

лікувальні властивості; місця 

придбання та правила збору 

лікарських рослин. 

Участь в екологічних 

іграх; складання правил. 

2.4. Збереження 

хвойних дерев 

Вихованці мають усвідомлювати 

проблему вирубки лісів. 

Вихованці мають розуміти 

вплив людини на об’єкти живої 

та неживої природи. 

Вихованці мають вміти складати 

листівки до продавців ялинок; 

складати новорічні композиції 

Оцінюють конкретні 

приклади поведінки в 

природі, власну 

діяльність; складають 

казку та аналізують 

поведінкові ситуації. 



2.5. Охорона 

первоцвітів 

Вихованці мають знати назви 

первоцвітів. 

Вихованці мають усвідомлювати 

проблему зникнення первоцвітів. 

Вихованці мають вміти складати 

листівки до продавців 

первоцвітів. 

Порівнюють свою 

поведінку щодо природи 

з поведінкою інших. 

Розділ 3. Тварини в нашому житті 

3.1. Охорона 

зимуючих птахів  

Вихованці мають знати 

зимуючих птахів рідного краю; 

чим підгодовувати птахів. 

Вихованці мають розуміти 

наслідки діяльності людини для 

птахів. 

Вихованці мають вміти 

піклуватися про птахів взимку;  

Вихованці мають набути досвіду  

виготовлення  годівниць з паперу 

та пластику. 

Оцінюють свою 

діяльність та поведінку 

стосовно природи; 

виготовляють та 

розвішують годівниці. 

3.2. Охорона та 

приваблення птахів 

весною  

Вихованці мають знати правила 

поводження з птахами в природі. 

Вихованці мають набути досвіду  

ведення фенологічних 

спостережень та календаря 

природи; 

майстрування найпростіших 

пташиних будиночків 

Спостерігають за 

птахами; оцінюють 

власну поведінку в 

природі. 

3.3. Значення 

тварин 

Вихованці мають усвідомлювати 

поняття „взаємозв’язки в 

природі”. 

Вихованці мають розуміти 

мотиви переслідування людьми 

деяких тварин. 

Вихованці мають знати правила 

поведінки при зустрічі з 

тваринами. 

Оцінюють свою 

діяльність та поведінку 

стосовно природи. 



3.4. Домашні 

тварини 

Вихованці мають усвідомлювати 

правила догляду за домашніми 

тваринами та правила поведінки 

людей із тваринами. 

Вихованці мають вміти 

доглядати домашніх тварин, 

спостерігати за ними.  

Оцінюють власне 

ставлення до домашніх 

тварин. 

Розділ 4. Розв’язання екологічних проблем 

4.1. 

Енергозбереження 

Вихованці мають усвідомлювати 

необхідність збереження енергії. 

Вихованці мають вміти 

прогнозувати особисті дії та 

вчинки, спрямовані на 

заощадження електроенергії. 

Вихованці мають знати правила 

заощадження електроенергії. 

Оцінюють свою 

діяльність та поведінку 

стосовно природи. 

4.2. Заощадження 

води у побуті 

Вихованці мають усвідомлювати 

необхідність збереження води. 

Вихованці мають знати 

властивості та значення води. 

Вихованці мають вміти 

прогнозувати особисті дії та 

вчинки, спрямовані на 

заощадження води.  

Вихованці мають розуміти 

господарське та екологічне 

значення води. 

Оцінюють конкретні 

приклади поведінки в 

природі, власну 

діяльність. 

4.3. Заощадження 

паперу 

Вихованці мають усвідомлювати 

необхідність дбайливого 

ставлення до паперу, книг. 

Вихованці мають вміти 

вторинно використовувати папір. 

Вихованці мають розуміти 

наслідки діяльності людини для 

природи. 

Оцінюють особисті дії та 

вчинки, спрямовані на 

заощадження паперу та 

деревини. 



4.4. Проблема 

побутового сміття: 

роль кожного 

Вихованці мають усвідомлювати 

дії та вчинки, які призводять до 

забруднення довкілля відходами 

та сміттям. 

Вихованці мають знати про 

сміття як вагомий забруднювач 

довкілля. 

Вихованці мають розуміти 

особисті дії та вчинки, 

спрямовані на дотримання 

чистоти.  

Вихованці мають вміти 

сортувати відходи. 

Оцінюють конкретні 

приклади поведінки в 

природі, власну 

діяльність. 

4.5. Збереження 

природи рідного 

краю 

Вихованці мають усвідомлювати 

відповідальне ставлення до 

природи на основі знань про 

взаємозв’язки в природі.  

Вихованці мають розуміти 

наслідки втручання в природу. 

Вихованці мають вміти 

прогнозувати особисті дії та 

вчинки, спрямовані на 

збереження довкілля. 

Участь у конкурсах; 

виконання дослідів. 

4.6. Оздоровлення 

довкілля 

Вихованці мають вміти 

прогнозувати особисті дії по 

догляду за природою.  

Вихованці мають розуміти 

відповідальність за об’єкти 

природи. 

Оцінюють конкретні 

приклади поведінки в 

природі, власну 

діяльність. 

 Підсумок Вихованці мають знати правила 

екологічно доцільної поведінки. 

Вихованці мають вміти 

прогнозувати особисті дії та 

вчинки, спрямовані на захист 

природи. 

Участь у виставці, 

конкурсах. 

 

ЛІТЕРАТУРА 

1. Бабенко В. Еколого-натуралістичне виховання школярів / В. Бабенко // 

Початкова школа. – № 6. – 2007. – С.42–45. 



2. Бех І. Д. Виховання особистості : у 2-х кн. Кн. 2 : Особистісно-

орієнтований підхід : теоретико-технологічні засади: наук. видання / І. Д. 

Бех. – К. : Либідь, 2003. – 344 с. 

3. Білявський Г. О. Основи екологічних знань: пробний масовий підручник / 

Г. О. Білявський. – К. : Либідь, 2000. – 336 с. 

4. Гончаренко С. У. Український педагогічний словник. / С. У. Гончаренко. 

– Київ : Либідь, 1997. – 261 с. 

5. Данилко О. Будь природі другом : еколог. проекти, сцен. шк. свят: для 

учнів 1–4 кл. / О. Данилко, П. Вашковська. – Вид. 2-е, допов. – Тернопіль 

: Підручники і посібники, 2008. – 96 с. 

6. Державний стандарт початкової загальної освіти // Освіта України – 2000. 

– № 23. – С.5–6. 

7. Деркач О. Неси добро у світ природи / О. Деркач // Початкова школа. – № 

6. – 2007. – С. 23–25. 

8. Дерябо С. Д. Экологическая педагогика и психология : учебн. пособие 

для студетнов вузов / С. Д. Дерябо, В. А. Ясвин. – Р-на-Д. : Феникс, 1996. 

– 480 с. 

9. Кобеньок Г. В. Веселий мурашник : посібник з екологічного виховання 

для дітей шкільного віку / Г. В. Кобеньок. – Wetlands International Black 

Sea Programme, 2007. – 50 с. 

10. Ком’яхова І. О. Книга-картинка „Чудо-дерево” / І. О. Ком’яхова, Е. В. 

Давиденко. – Грайлик, 1993. – 45 с. 

11. Концепція екологічної освіти в Україні // Директор школи. – 2002. – №16. 

– С. 20–29. 

12. Крюкова О. В. Знай, люби та бережи рідну природу! : Програма і 

методичні рекомендації щодо формування екологічно доцільної 

поведінки учнів 4 класів загальноосвітніх шкіл : навчальний посібник для 

вчителів початкових класів / О. В. Крюкова. – Донецьк : ДонОІППО, 

2003. – 43 с. 

13. Навчально-практичне видання Гільберг Т., Сак Т. Природознавство : 

Календарно-тематичне планування. 1 кл. / Т. Гільберг, Т. Сак. – 

Хмельницький, 2012. – 16 с.  

14. Я пізнаю світ : Дит. енцикл. : Рослини / художн. А. В. Кардащук, О. М. 

Войтенко. – К. : Школа, 1999. – 479 с. 

 


