
Тиждень  природничих наук у 
Слов’янському педагогічному 

ліцеї 

  

 

 



 Спілкування державною (рідною у разі відмінності) мовами. 

 Спілкування іноземними мовами. 

 Математична компетентність. 

 Основні компетентності у природничих науках і 

технологіях.  

 Інформаційно-цифрова компетентність. 

 Уміння вчитися впродовж життя. 

 Ініціативність і підприємливість.  

 Соціальна та громадянська компетентності. 

 Обізнаність та самовираження у сфері культури.  

 Екологічна грамотність і здорове життя. 



  

   

  Здоров'я і безпека 

 

Екологічна безпека і сталий розвиток  

Підприємливість і фінансова грамотність 

Громадянська відповідальність 



 Тиждень природничих наук  

 святковий, творчий, нестандартний підхід до навчання 

та виховання учнів, що  реалізує такі задачі:    

  
 

Привертає увагу до 
предметів 

природничого 
циклу 

Згуртовує учнів 
різних вікових 
категорій та 

напрямів навчання 

Розкриває 
таланти й творчі 

здібності учнів 

Допомагає 
усвідомити красу і 
цінність природи 

Інтеграція 

Забезпечує 
практичне 

використання 
отриманих знань 

Патріотичне 
виховання  



Компоненти тижня природничих наук:  

Конкурсно-ігровий компонент: 

• КВК; 

• турніри; 

• вікторини; 

• театралізовані дійства. 

  Практичний: 

• Виставка творчих робіт:малюнків, фото;   

• Практичні роботи; 

• Підготовка стінгазет; 

• Спеціальний захід. 

Теоретичний: 

• конференції; 

• зустрічі з фахівцями; 

• диспути; 

• ліцейські олімпіади; 

• бесіди. 

Інтерактивний: 

• КВК; 

• турніри; 

• вікторини; 

• театралізовані дійства. 



УВАГА! УВАГА! УВАГА! 
в ліцеї відбудеться Тиждень 

природничих дисциплін: біології, 

географії,  фізики, екології. 

Заходи тижня: 

заочний тур – ітернет-вікторини 

«Спіймай 12-ку!»; 

 

виставка  тематичних стінгазет;     

ліцейські предменті олімпіади; 

 

виставка творчих робіт з екології 

«Земля – наш спільний дім»; 

 

фотоконкурс: «Вуха. Лапи. Хвіст.»; 

зустріч з фахівцями НПП «Святі 

Гори»; 

інтелектуальний квест «Подорож у 

країну знань»  



Виставка творчих робіт ліцеїстів   

«Земля – наш спільний дім» і фотоконкурс «Вуха. Лапи. Хвіст» 

 



  Ліцейські предметні олімпіади та наукові конференції  

з предметів природничого циклу 



  
 Інтелектуальний квест  

«Подорож у Країну знань» 

 
Відкриття підсумкового заходу  Візитна картка збірної команди класів 

природничо-математичного напряму 

навчання «Гербалайф»  

Візитна картка збірної команди класів 

філологічного напряму навчання «Патріот» 

Візитна картка збірної команди класів  

технологічного  напряму навчання  «Ерудит» 



  

 
 Виконання завдань квесту:     

 станція «Фізична»  станція «Еколого-біологічна» 

 станція  «Географічна» станція  «Хімічна» 



   Підсумки й нагороди:  

 напружена робота журі  нагорода учасників  

 солодкий приз для команди лідерів «Ліцейський ерудит»  



Берегти природу означає 
берегти Батьківщину 


