


Новосілківська ЗОШ І-ІІІ ступенів

Макарівського району Київської області

Обласний опорний заклад освіти

Реалізація проекту 

“Гармонія інтелекту та здоров*я 

(ПіснеЗнайка) у школі І ступеня”



МПП “ПІСНЕЗНАЙКА” – ключ до 

вирішення багатьох соціальних,  

педагогічних, медичних проблем. 

ЇЇ впровадження сприяє 

розумовому, фізичному, 

психічному, моральному і 

духовному розвитку дитини, 

орієнтації її на здоровий спосіб 

життя

АКТУАЛЬНІСТЬ



Знайомство з МПТ 

“ПіснеЗнайка”



Творча група вчителів, що працюють з МПП 

“ПІСНЕЗНАЙКА”

Харченко А.В.

психолог

Лоневська М.М. 

вч.поч.класів

Крижак Т.Ф. вчитель 

географії

Романенко Н.Д. 

вч. поч.класів

Барнич Т.П.

вч.поч.класів

Котик С.Б. 

вч.поч.класів

Коваленко Н.М.

Вч. інформатики

Розсохач Л.І.

Керівник ООЗО



Наші перші відкриті уроки



Обмін досвідом роботи

Семінари –

практикуми

Зустріч із 

колегами з 

Ірпеня



На 

Всеукраїнській 

виставці 

інноваційних 

технологій в 

освіті



Нормативно-правова база
 Положення про обласний опорний заклад освіти (рвшення колегії 

КОДА, протокол №4 від 29.04.2004)

 Положення про порядок здійснення інноваційної діяльності 
(наказ МОН України від 07.11.2000 р. №22)

 Наказ МОН України №1028 від 10.11.2008 р. “Про впровадження 
медико-педагогічного проекту “Гармонія інтелекту та 
здоров’я”;

 Програма реалізації медико-педагогічного проекту “Гармонія
інтелекту та здоров’я” на 2008-2016 р.р. (додаток 3 до наказу 
МОН України від 10.11.2008р №1028);

 Наказ головного управління освіти і науки Київської 
облдержадміністрації від 26.09.2008 р. № 353 “Про проведення 
дослідно-експериментальної роботи в закладах освіти Київської 
області

 Наказ головного управління освіти і науки Київської 
облдержадміністрації №46 від 01.03.2010 р. “Про надання 
закладам освіти статусу ООЗО та ОШППД”





Методичне забезпечення



Лекційні заняття



Психологічна підтримка 

проекту





ГОЛУБЕ ДИВО ПЛАНЕТИ

На уроках 

природознавства



“Сонце- це 
світло,Сонце-
тепло…”

Я і Україна. 

Природознавство. 3 клас.

http://smajliki.ru/smilie-815009511.html






Урок математики у 1 класі



Чарівний світ чисел





З “ПіснеЗнайкою”

і математика  

“легенька”





Урок в 3 класі 

“Подорож

краплинки”



Урок в 4 класі 

Складання наукового і 

художнього тексту



ЖИВА 

ПЛАНЕТА

Урок у 3 класі





Природні чинники 

здоров'я

Урок в 3 класі







Клімат.

Особливості 

кліматичних 

умов на Землі

Урок в 6 класі



Вулкани

Землі





«Домівка людини – Земля наша рідна»



РОДИНА СОНЦЯ 5клас



Творчий проект “Суперечка 
планет ”



Модне дефіле

Планет Сонячної 

системи



Хто ж він

Місяць,

Де живе?





Кольорові перегони



Інтелектуальний конкурс

“Найрозумніший”



Творчий вчитель – обдарована 

дитина



Ярмарок 

цікавинок



Зустріч делегації із Швейцарії





Участь у Міжнародному форумі “Гармонія 

інтелекту і здоров*я”



Дякуємо за увагу і запрошуємо 

до співпраці


