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Назва проекту
Тип проекту

Мета проекту

Завдання проекту

Стислий опис проекту

Air class by 34
н великий
□ малий
Навчити дітей бачити себе у цьому світі,
згуртуватися, відкривати для себе нове, розвивати
п ам ’ять і мислення, завдяки оформленню на
ш кільному подвір’ї зони для проведення уроків на
свіжому повітрі.
1. Спрямовувати дітей отримувати емоційнообразну інформацію про природу.
2. Д опомогти дітям розслабитись і не
відчувати тиску навчального процесу.
3. Зміцню вати дружні зв ’язки між учителем та
учнем, в результаті яких виникає почуття
довіри; вчитель стає другом та порадником.
4. П окращ ити естетичний вигляд ш кільного
подвір’я та безпечне перебування учнів на
ньому.
5. П окращ увати фізичне здоров’я ш коляра
Великою проблемою в наш час є погірш ення
зору у дітей, а саме короткозорість. Д ослідж ення
показали, що це відбувається в наслідок браку
денного світла. Британські вчені довели: навчання
школярів у скляних класах та на свіжому повітрі
допомагає знизити захворю ваність міопією на
23%. На свіжому повітрі підвищ ується частота
дихання, отже, активізується обмін речовин серце не відчуває навантаж ень, тим самим
відбувається тренування серцевого м ’язу.
За час уроку діти встигнуть дізнатись потрібну
інформацію , погрітись на сонечку, посидіти на

Очікувані результати

Клю чові заходи
проекту
П еріод реалізації
проекту
Приблизна вартість
прое кту, тис. грн.
У часники реалізації
проекту
Коментарі

травичці, розглянути небесну блакить і білі
хмаринки. Вміло спрямовую чи увагу дітей,
вчитель може спостерігати за ними. 3 цих
спостереж ень
робляться
висновки,
3 яких
проводитиметься
індивідуальна
робота:
які
методи
і
прийоми
слід
застосовувати
в
майбутньому і що допоможе знайти несхибний
ш лях до серця дитини
S Ф ізично та емоційно здорові школярі.
S Ц ікавий
навчальний
процес,
який
відбувається не лиш е за партою.
S П ідвищ ення рівня знань учнів.
•S П окращ ення стосунків між вчителем та
учнем.
S П ривиття
лю бові
до
навколиш нього
середовищ а.
S Виховання
дбайливого
ставлення
до
природи
П роведення навчальних заходів та ш кідьних
уроків для учнів наш ої ш коли.
Л іто - осінь 2021 рік.
300 тисяч гривень.
“Токар М ебель”, ООО “ABC У країна”, “Enjoy” ,
“Е Т ІС ”
Н аявна

Наявність презентації
Н аявність фото

Наявні

Наявність
відеоматеріалів

-

Автор (автори) проекту: К удрань Софія П авлівна
(Ш Бучня (учнів))

Директор
МП

Кошторис проекту
учасника конкурсу "Бюджет шкільних проектів»
№
п/п

Найменування
витрат

1.

Готова конструкція
альтанки
«Панорама»(4,5хЗ)
Пуфи-куби (розмір
40Х40см, оксфорд)

2.

3.

4.

Одиниця К-сть
виміру
од.

Вартість за
одиницю,
грн..
239350

Всього,
грн.без ПДВ
239350

Шт.

1

Шт..

40

239 +10%
262,90

10516
( з ПДВ)

- Шлагбаум
автоматичний А\/5
6000, модель ВБ406-ОС, 6Б, 6м
- монтажні роботи.
(Для запобіганню
паркування машин
на території школи.)

Шт..

1

16500

13750 +
2750 (ПДВ)
16500

Дерева: клен
штамбовий 2м
Насіння трави
газонна тіньова.
(Роботи будуть
здійснювати
техпрацівники
школи)

Шт..

6

2500

15000

кг

20

181,40

3628

5400

Всього: 290394грн.
Автор проекту: Кудрань Софія Павлівна

у*

4500 + 900
(ПДВ)
5400

