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ПРОГРАМА ЕКЗАМЕНУ 

з дисципліни  

«Основи природознавства і методика ознайомлення дітей з природою» 

 

Курс ІІІ 

    Освітньо – кваліфікований рівень – молодший спеціаліст  
                  Галузь знань    01 Освіта 

                              Спеціальність   012 Дошкільна освіта 

Форма проведення: письмова 

І питання. Виконати тестові завдання 

ІІ питання. Орієнтовний перелік практичних завдань. 

Тривалість проведення: 2 години. 

Максимальна кількість балів: 40 балів 

Екзамен проводиться online з використанням сервісних служб Google : 

Hangouts Meet – для організації відео зв’язку зі студентами; 

Google forms – для проведення тестування; 

Gmail -  для отримання студентами практичних завдань та відповідей на них. 

Критерії оцінювання:  

          Тести: 30 балів (1,5 *20=30) 

          Практичне питання оцінюються максимум по 10 балів. 

Критерії оцінювання практичних питань: 

 Повнота і вичерпність відповіді – до 8 балів включно; 

 Володіння термінологією і методичним  апаратом – до 2 балів включно. 

*  При розірванні (відсутності зв’язку) , роботи будуть перевірені після його відновлення 

впродовж робочого дня. Оцінка виставляється не пізніше ніж на наступний день. 

Орієнтовний перелік тем, за якими складені тестові завдання: 
Тема 1. Вступ до курсу. Природні умови України  та її природні зони.Рослинний та тваринний 

світ. Сезонні зміни в природі України.Екологічні проблеми України. 

Тема 2. Куточок природи як матеріальна база ознайомлення дітей з природою. 

Тема 3. Куточок природи в дитячому садку. Тварини в куточку природи.  

Тема 4. Ділянка дошкільного закладу. Озеленення ділянки. Квітники на ділянці дошкільного 

закладу.  

Тема 5. Вступ. Предмет, методи і завдання курсу.Становлення і розвиток методики ознайомлення 

з природою.. Загальна характеристика різноманітних методів. 

Тема 6. Наочні методи ознайомлення дітей дошкільного віку з природою.Спостереження – 

основний метод ознайомлення дітей з природою.Використання ілюстративного матеріалу під час 

ознайомлення дітей дошкільного віку з природою.  

Тема 7. Словесні методи ознайомлення дітей дошкільного віку з природою. 

Тема 8. Практичні методи ознайомлення дітей дошкільного віку з природою. 

Тема 9. Форми організації та планування роботи по ознайомленню дітей з природою.Загальна 

характеристика основних форм  ознайомлення з природою. 

Тема 10. Екскурсія як організована форма навчання. Цільові та повсякденні прогулянки дітей 

дошкільного віку в природі.  

Тема 11. Засоби фіксації знань дітей про природу.  

Орієнтовний перелік питань для практичних завдань 

 

1.Складіть план-конспект посадки насіння гороху на городі з дітьми старшої групи.  

2.Складіть план-конспект  спостереження за Сонцем з дітьми старшого дошкільного віку. 



3.Складіть план - опис порівняння  двох кімнатних рослин з дітьми молодшого дошкільного віку. 

4. Складіть план –конспект  спостережень при ознайомленні дітей за мурахами. 

5. Складіть алгоритм проведення дослідів для ознайомлення дітей з властивостями піску (вікова 

група за вибором студента. 

6. Складіть план-конспект екскурсії з дітьми влітку в ліс ( середня вікова група). 

7. Складіть план-конспект   нетрадиційного заняття  (вид заняття за вибором студента) з дітьми 

середнього дошкільного віку.  

8. Складіть план-конспект комплексного заняття по ознайомленню дітей старшого дошкільного 

віку із зимовими явищами з використанням дослідів. 

9. Складіть план-схему розглядання картини «Білки» (серія «Дикі тварини») з дітьми середнього 

дошкільного віку, вказавши використані прийоми.  

10. Складіть план-конспект для проведення спостереження за зимуючими птахами з дітьми 

старшого  дошкільного віку. 

11. Складіть план-конспект екскурсії по екологічній стежині на зупинку «Плодовий сад» ( старша 

вікова група). 

12. Складіть план-конспект цільової прогулянки у природу на весні  з дітьми середнього 

дошкільного віку 

13. Складіть план спостереження за дощовим черв’яком з дітьми середньої групи. 

14. Складіть декілька (4-5) доручень по догляду за мешканцями куточка природи з дітьми 

старшого дошкільного віку.  

15. Складіть план роботи "На екологічній стежині" (в межах ЗДО) для дітей середнього 

дошкільного віку. 

16. Складіть план-схему спостереження за папугою з дітьми молодшого дошкільного віку. 

17. Складіть план - конспект цільової прогулянки з дітьми середнього дошкільного віку до 

плодового дерева.  

18. Складіть план - конспект цільової прогулянки до весняного скверу з дітьми старшого 

дошкільного віку, використавши прийоми на підсилення емоційного сприйняття весняного 

пейзажу. 

19. Складіть план-схему спостереження за станом неба і погодою (старша група). 

20. Складіть алгоритм  проведення дослідів з ознайомлення дітей старшого дошкільного віку з 

властивостями повітря. 

21. Складіть план-конспект колективної праці з дітьми середнього дошкільного віку за темою: 

«Висаджування цибулі».  

22. Складіть план-схему спостереження за папугою з дітьми молодшого дошкільного віку. 

23. Складіть алгоритм проведення гри «Овочевий магазин» для дітей старшого дошкільного віку. 

24. Складіть план- конспект  спостереження за морською свинкою, які викликають інтерес у дітей 

до тварини (старша група). 

25. Складіть алгоритм проведення дидактичних ігор, які можна використати  при ознайомленні 

дошкільників з порами року (середня група). 

26. Складіть алгоритм  проведення дослідів при ознайомленні дітей з властивостями ґрунту 

(середня група). 

27. Складіть план заняття з дітьми середнього дошкільного віку за темою: «Спостереження за 

рибкою». 

28. Складіть план-схему цільової прогулянки по ділянці ЗДО  до фруктового саду (середня  група). 

29. Складіть план-конспект  спостереження за явищами неживої природи взимку на прогулянці з 

дітьми середнього дошкільного віку. 

30. Складіть алгоритм проведення дослідів для дітей старшого дошкільного віку з ознайомлення 

дітей з властивостями води. 



31. Складіть план-конспект екскурсії з дітьми старшого дошкільного віку до ставка. 

32. Складіть план-конспект колективної праці з дітьми старшого дошкільного віку на квітнику за 

темою: «Висаджування розсади квітів».  

 

 

 

 

 

 

 

Екзаменатор                                                      Мальцева Л.В.  

 

Голова ЦК                                                         Глухенька Л.М. 

 

 

 


