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Семінар-практикум

для учнів 7-10 класів

Дата проведення: 13 вересня 2016 року

Тема: «Мурахи»

Мета: Систематизувати знання  учнів про одну з найчисельніших груп тварин –

мурах, 

закріпити навички практичної роботи учнів, співпраці в групах; формувати уміння 

встановлювати взаємозв'язок між природними об'єктами; підсумувати пізнавальні 

інтереси учнів, сприяти вихованню в них почуття прекрасного; розвивати творчі 

здібності учнів; виховувати бережливе, господарське ставлення до природи, 

бажання зберегти нашу планету від екологічних лих, охороняти й примножувати її 

багатства і красу.

Присутні: ЗДНВР, вчитель географії – Петрик Л.М.

Відповідальний: Біла Т.А.



План проведення

1. Зустріч учасників семінару: фото-вітальня «Надзвичайний світ мурах»

2. Знайомство з планом роботи

3. Перегляд відеоролику «Я знаю, що мурахи…» (Біла Т.А.)

4. Виступ «Знайомтесь: Мурахи» (учні 10 класу Пасюков А., Вокшина О.)

5. Перегляд відеоролику «Я хочу дізнатися більше про мурах» (Біла Т.А.)

6. Виступ «10 цікавих фактів про мурах» ( учні 7 класу Білий І., Ковпашко В.)

7. Рефлексія: майстер-клас «Склади мураху»

8. Підведення підсумків семінару.



1. Фото-вітальня  “ Надзвичайний світ мурах ”



2. Знайомство з планом роботи

Сьогодні у нас дуже цікавий день. Ми разом з вами поринемо у надзвичайний 

світ мурах. Деякі з вас вже знайомі з цими комахами, і можуть поділитися  

своїми знаннями. Тому першим завданням для нашого семінару-практикуму 

буде аналіз ваших знань про світ  мурах. 

✓Це перегляд відео сюжету знятого під час опитування  учнів школи.

✓Далі за планом виступ творчої групи (учні 10 класу) «Знайомтесь: Мурахи» 

(Microsoft Office PowerPoint).

✓Перегляд відео сюжету від наших «чомучок» - «Я хочу дізнатися більше про 

мурах»

✓Виступ «10 цікавих фактів про мурах» (Microsoft Office Publisher)

✓Майстер-клас «Склади мураху» 

✓Підведення підсумків семінару (обговорення)



3. Перегляд відео сюжету “Я знаю, що мурахи…”



4. Виступ “ Знайомтесь: Мурахи ”



5. Перегляд відео сюжету від наших «чомучок» - «Я хочу дізнатися

більше про мурах »



6. Виступ “ 10 цікавих фактів про мурах ”



7. Виступ “ 10 цікавих фактів про мурах ”



8. Підведення підсумків семінару


