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УМОВИ
VІ міського конкурсу-гри юних краєзнавців м. Києва
«Краєзнавчий калейдоскоп»
І. Мета і завдання конкурсу-гри
На виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 18.10.2017
№ 743-р «Про затвердження плану дій щодо реалізації Стратегії національнопатріотичного виховання дітей та молоді на 2017-2020 роки», пп. 5, 27 Плану
дій щодо реалізації Стратегії національно-патріотичного виховання дітей та
молоді на 2017-2020 роки; плану масових заходів Київського центру дитячоюнацького туризму, краєзнавства та військово-патріотичного виховання на
2020 рік проводиться VІ міський конкурс-гра юних краєзнавців «Краєзнавчий
калейдоскоп».
Мета конкурсу-гри: вдосконалення національно-патріотичного та
громадянського виховання підростаючого покоління, залучення учнівської
молоді до ґрунтовного вивчення історичної та культурної спадщини, природних
багатств рідного краю.
Завдання конкурсу-гри :
виховання духовно багатої, гармонійно розвинутої особистості;
закріплення та поглиблення знань з історії рідного краю та
довкілля, географічних, етнографічних, історичних об’єктів;
активізація пошуково-дослідницьких робіт з історії рідного краю;
пропаганда та залучення учнівської молоді до активної туристськокраєзнавчої діяльності.
ІІ. Учасники конкурсу-гри
До участі в конкурсі-грі запрошуються учні закладів освіти м. Києва за
віковими категоріями:
І – молодша вікова група (5-6 клас);
ІІ – середня вікова група (7-8 клас);
ІІІ – старша вікова група (9-10 клас).
Для участі у конкурсі освітній заклад направляє не більше однієї команди
однієї вікової групи. Склад команди: 4 учні та керівник команди.
ІІІ. Терміни та місце проведення гри-конкурсу
VІ міський конкурс-гра юних краєзнавців «Краєзнавчий калейдоскоп»
проводиться 21.03.2020 року згідно стартового протоколу, що буде розміщений
на сайті Київського центру дитячо-юнацького туризму, краєзнавства та
військово-патріотичного виховання http://uacenter.info/ після обробки
попередніх заявок (але не пізніше 19.03.2020). Про місце проведення заходу
буде повідомлено додатково.

ІV. Керівництво конкурсом
Загальне керівництво конкурсом здійснює Київський центр дитячоюнацького туризму, краєзнавства та військово-патріотичного виховання за
підтримки Департаменту освіти і науки виконавчого органу Київської міської
ради (КМДА).
V. Умови конкурсу
Учасники конкурсу здійснюють підготовку за основними краєзнавчими
напрямками, яку мають продемонструвати під час виконання різноманітних
завдань конкурсу-гри.
Для участі у конкурсі-грі подається попередня електронна заявка із
зазначенням даних про керівника групи (П.І.П., контактний телефон) та
вік/клас учасників (e-mail: kraeznavmcdut@ukr.net з позначкою «Заявка на
«Краєзнавчий калейдоскоп»). Попередні електронні заявки приймаються до
16.03.2020 р. (включно).
При реєстрації перед початком старту команда надає документи:
1) наказ закладу освіти про відповідальність керівника команди за життя і
здоров’я учасників конкурсу-гри;
2) заявку зі списком команди, завірену керівником закладу.
Керівники груп окремо виконують запропоновані завдання. Отримані
бали додаються до загального заліку команд.
VІ. Зміст завдань конкурсу-гри «Краєзнавчий калейдоскоп»
1. Етап «Висота сонця над горизонтом». Усім віковим групам будуть
запропоновані тестові питання, складені на основі рекомендацій в «Матеріалах
для підготовки» на сайті Закладу (за посиланням «Висота сонця над
горизонтом»).
Молодша вікова група. Завдання будуть стосуватися навичок:
- визначення висоти Сонця у дні рівнодення та сонцестояння (за
формулою);
- визначення висоти Сонця за висотою гномона та довжиною тіні від
нього (графічним способом).
Середня вікова група. Завдання будуть стосуватися навичок:
- визначення (за формулою) висоти Сонця у дні рівнодення та
сонцестояння, попередньо самостійно по карті треба буде визначити
географічну широту;
- визначення висоти Сонця за висотою гномона та довжиною тіні від
нього (графічним способом);
- визначення висоти об’єкта за висотою Сонця та довжиною тіні від
об’єкту (графічним способом).
Старша вікова група. Завдання вимагатимуть навичок:
- визначення (за формулою) висоти Сонця у дні рівнодення та
сонцестояння, попередньо самостійно по карті треба буде визначити
географічну широту;
- визначення висоти Сонця за висотою гномона та довжиною тіні від
нього (графічним способом);

- визначення висоти об’єкта за висотою Сонця та довжиною тіні від
об’єкту (графічним способом);
- визначення географічної широти точки за висотою Сонця та величиною
схилення Сонця (астрономічний календар надається).
2. Етап «Географія унікальних природних об’єктів України».
Молодша група: знайти відповідність підписаних фотографій природних
об’єктів з історико-географічними регіонами України (10 фото).
Середня група: співставити фотографії природних об’єктів, їх назви та
історико-географічні регіони України (10 фото).
Старша група: співставити фотографії природних об’єктів, їх назви та
історико-географічні регіони України (20 фото).
3. Етап «Зелені улюбленці».
На етапі необхідно буде застосувати знання і вміння щодо розпізнавання
кімнатних рослин та їх географічного поширення в природній місцевості.
Орієнтовний список рослин, котрі можуть бути використані при створенні
завдань, розміщений в «Матеріалах для підготовки» (за посиланням «Зелені
улюбленці»).
Завдання молодшої групи полягатиме в тому, що учасникам будуть
запропоновані 15 зображень рослин і 10 назв, учасники мають під кожну назву
підібрати одне зображення.
Середня група: буде запропоновано 25 зображень рослин і 10 назв,
учасники мають під кожну назву підібрати одне зображення.
Старша група: учасникам будуть запропоновані 5 зображень рослин і 10
назв, а також 10 варіантів географічного поширення цих рослин у природі.
Необхідно під кожне зображення підібрати назву рослини та її географічне
поширення.
4. Етап «Весняна обрядовість» (для усіх вікових груп).
Встановити відповідність між назвою весняного свята, зображенням свята
та обрядами, пов’язаними з цим святом. Старша вікова група додатково
визначає дату свят.
5. Етап «Пам’ятники Києва – свідки історії».
Завдання для молодшої вікової групи: ознайомитись з представленими
фотографіями 10 пам’ятників Києва і встановити історичну особистість та її
фах.
Завдання для середньої вікової групи: ознайомитись з представленими
фотографіями 10 пам’ятників Києва, встановити історичну особистість та її
фах, період діяльності (роки, століття).
Завдання для старшої вікової групи: ознайомитись з представленими
фотографіями 10 пам’ятників Києва та встановити історичну особистість, її
фах, період діяльності (роки, століття); а також з’ясувати, до якої пам’ятної
події/дати встановлено пам’ятник в даних місцях.
Перелік пам’ятників знаходиться на сайті Закладу в «Матеріалах для
підготовки» (за посиланням «Пам’ятники Києва»).

6. Етап «Художники України».
Молодша група: співставити картину (ілюстрацію) з іменем художникаавтора.
Середня група: за поданими картинами (ілюстраціями) назвати
художника.
Старша група: за поданими картинами (ілюстраціями) визначити їх назву,
автора, жанр/манеру творчості.
Перелік картин та їх авторів знаходиться на сайті Закладу в «Матеріалах
для підготовки» (за посиланням «Художники України»).
7. Етап для керівників «Кераміка давньої України».
Завдання: впізнати за малюнками найтиповіші форми та орнамент
посудин різних часів (до десяти), додати до малюнку опис (надається) та
вказати історичну добу, за якої існували ці вироби: неоліт, мідно-кам’яний вік,
доба бронзи, ранній залізний вік, античність, ранні слов’яни, Київська Русь,
козацька доба.
VІ. Підведення підсумків та нагородження
Результат команди визначається сумою балів, набраних під час виконання
всіх завдань.
Команди, які посіли І-ІІІ місце, нагороджуються грамотами КПНЗ
«Київський центр дитячо-юнацького туризму, краєзнавства та військовопатріотичного виховання».

