
 

Додаток 1 

Перелік обов’язкових екскурсій та практик в КНВК «Загальноосвітня 

Вальдорфська школа І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад (дитячий 
садок)» 

 

Екскурсії Практики 

1 клас 

1. Спостереження за красою довкілля. 
2. Спостереження за життям живих істот 

у довкіллі по сезонах. 
3. Моя школа. Куточок рідного краю. 

4. Довкілля (спостереження за 
сезонними змінами). Готуємось до 

наступного сезону. Праця людей. 

Малюємо моделюємо: 
1) рослини, тварини своєї місцевості, 

річку, озеро, іграшки, предмети побуту 
2) рослини, комах, птахи, риб, куточок 

рідного краю 
3) довкілля учня, його сім’ї, куточок 

рідного краю 
4) день-ніч; зима-літо; весна-осінь; 

квіти. 

2 клас 

1. Спостереження за сезонними 
особливостями дня. Людина в довкіллі. 

Сезонна праця людей. 
2. Сезонні зміни у природі. 

Спостереження за погодою.  

Малюємо моделюємо: 
1) сюжети до історій про моральні якості 

людини 
2) пори роки і сезонні явища природи. 

3 клас 

1. Спостереження за роботою гончара у 
майстерні та коваля в кузні. 

2. Спостереження за роботою людей на 
будівельному майданчику. 

3. Спостереження за сезонами в довкіллі. 
4. Спостереження стану води у природі. 

5. Спостереження сезонної праці людей 
на землі. 

6. Спостереження росту злакових 
рослин. 

7. Спостереження праці людей у своїй 
місцевості. 

8. Спостереження за свійськими 
тваринами. 
Спостереження за працею фермера. 

9. Спостереження за вівцями, роботою 
столяра у майстерні. 

1.Малюємо моделюємо: 
1) знаряддя праці та прилади гончара, 

коваля; 
2) будівельні знаряддя та прилади; 

житло різних кліматичних регіонів; 
3) родинне дерево. 

2. Виготовлення глиняного посуду без 
гончарного кола. 

3. Виготовлення будівельного розчину з 
використанням вапна. 

4. Будівництво будь-якої невеликої 
споруди з цегли або дерева. 

5. Орання землі. Сівба. Жнива. Обмолот 
зерна. Виготовлення борошна. 
Випікання хліба. 

6. Виготовлення молочних продуктів. 
7. Обробка вовни: вичісування, прання, 

сушіння, фарбування. Виготовлення 
іграшок або предметів побуту з вовни. 

Виготовлення нескладної іграшки з 
дерева. 

4 клас 



1. Спостереження за сезонними змінами 
у довкіллі. 
2. Спостереження за природними 

особливостями рідного краю. 
3. Спостереження за свійськими та 

дикими тваринами. 

1. Малюємо, моделюємо: 
1) сюжети до історій у яких відображено 
взаємини батьків та дітей у сім’ї; 

2) план класу та шкільного двору, 
схематичний малюнок дороги від дому 

до школи; 
3) силует постаті людини; об’ємний 

макет будови тіла людини з глини; 
тварин, що вивчаються. 

 

5 клас 

1. Екскурсія на берег річки, озера чи 
водоймища. 

2. Спостереження водоростей та вищих 
спорових рослин у природі. 

3. Спостереження голонасінних у 
природі. 

4. Спостереження квіткових рослин у 
природі. 

 

1. Річний проект «Олімпійські ігри» з 
п’ятибор’ям та виставою. 

2. Групова пошуково-пізнавальна 
робота: народи, які населяють Україну 

6 клас 

1. Геологічна екскурсія влітку по 
рідному краю. 

2. Геологічна екскурсія в Карпати. 
3. Спостереження за небесними тілами. 

Сузір’я на небосхилі. Рух зірок протягом 
доби. 

4. Екскурсія до ботанічного саду, лісу та 
інших куточків природи. 

5. Навчально-похідні спостереження 
різних екосистем: ліс, степ, водойми 

(болота, озера, річки, моря) тощо.  
 

1. Групова робота – доповідь про країни 
Європи. 

2. Рукоділля – фігура обраної тварини 
(м’яка іграшка).  

3. Вистава у дитячому садку («Казка на 
столі»). 

4. Економічний проект «Кафе» 

7 клас 

1. Екскурсія до пожежної станції, 

піщаного або глиняного кар’єру з 
відкладеннями вапна, крейдяних гір, 

залізорудного кар‘єру, металургійного 
геологічного музею. 

2. Екскурсія до музею 
«Експериментаріум» 

1. Художній практикум на  пленері. 

Переживання перспективи 
образотворчого мистецтва. 

2. Проект садівництва, створення 
«компостної кучі», вирощування та збір 

овочів та фруктів. 
3. Проект «Морський похід», 

туристичний похід: скелелазання, умови 
виживання  

8 клас 

1. Екскурсія до млину; тваринницької 

ферми, молокопереробного заводу; 
олійної фабрики. 

1. Копіювання робіт майстрів 

пейзажного живопису. 
2. Створення масок. 

3. Проект «Театр». 
4. Проект «Біографія великої людини». 



 

5. Лісова  практика 

9 клас 

1. Екскурсія до фабрики миючих засобів, 
нафтопереробного заводу. 

1. Практика у дитячому садку. 
2. Практика на фермі. 

10 клас 

 1. Математична геодезична практика. 
2. Мовна практика за кордоном. 
3. Індивідуальний проект 

4. Виробнича практика. 


