Екологічна освіта

ЛЮБИ, ШАНУЙ, ОБЕРІГАЙ,
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Наталія ТРЕГУБЕНКО, вчитель початкових класів,
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Один з напрямів роботи літнього табору — залучення дітей до природоохоронної діяльності. Перебуваючи в зеленій зоні міста чи за його межами,
вони можуть долучитися до облаштування зон відпочинку, прибирання території лісу поблизу табору, підготовки агітаційних плакатів та листівок, що спонукатимуть відпочивальників до збереження природи. Аби мотивувати вихованців стати на захист
довкілля, можна інсценувати з ними екологічну казку. Перевтілившись у її персонажів, діти глибше зрозуміють проблеми, з якими доводиться стикатися жителям лісу, і матимуть змогу висловити власні пропозиції, як зберегти і покращити світ, частинкою якого є кожен з нас.

ІСТОРІЯ ОДНОГО ЛІСУ
Екологічна казка
Ведучий 1
Там, де сосни і ялинки
У лісочку стали в ряд,
Скачуть білки-сіроспинки
Й між собою гомонять.

Мишка 1
На пшеничному полі завжди
Я у нірці собі проживала.
Не чекала нізвідки біди,
Але раптом вона завітала.

Білка 1
Був у нас прекрасний дім
І жилось нам добре в нім:
По деревах ми стрибали,
І лихих вістей не мали.

Мишка 2
В ґрунт постійно міндобрива
сипали —
Пестицидами вкрилась
земля.
Від нітратів здоров’я
погіршилось,
Завалилася нірка моя.

Білка 2
А зараз люди ліс рубають,
Кругом одні пеньки лишають.
І де ж нам дупла обживати,
Щоби маляток доглядати?
Білка 1
Що з усім оцим робити?
Як у лісі далі жити?
Білка 2
Що тут думати-гадати?
Треба ліс новий шукати.
Ведучий 2
До засмучених звіряток
Завітали мишенята.
Жалібно вони пищали,
Про біду свою казали.
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Білка 1
Що нам, друзі, всім робити,
Як на світі далі жити?
Білка 2
Що тут думати-гадати?
Йдемо щось нове шукати!
Ведучий 1
Знов у лісі хтось блукає,
Ледве чутно промовляє:
“Дайте лиш попить водички”.
То до них прийшла лисичка.
Ведучий 2
Вся обідрана, змарніла,

ЧИТАТИ ДАЛІ

Навіть трохи обгоріла.
Хвіст обсмалений висить,
Вся від холоду тремтить.
Лисичка
Ви біду мою почуйте,
Поможіть і порятуйте!
Від пожежі ледь втекла.
Добре, що хоч вас
знайшла.
Забрели туристи в ліс,
Розвели багаття скрізь.
Там, де зелено було, —
І сміття, і бите скло…
Та ще ліс почав палати,
І прийшлося нам тікати.
Обпеклась я, все болить.
Йдете, то й мене візьміть.
Білка 1
Що нам, друзі, всім робити,
Як у світі далі жити?
Білка 2
Що тут думати-гадати?
Треба щось нове шукати.
Ведучий 1
А від ставу до звірят
Скачуть двоє жабенят.
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З Великоднем!

Вітаємо всіх, хто обрав
НОВА
УКРАЇНСЬКА ШКОЛА
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комплект підручників для 2 класу
від видавництва “Світич”

Ми гарантуємо повну
методичну підтримку
педагогам, які користуються
нашими підручниками

2019
РІЗНОРІВНЕВІ
ДОМАШНІ РОБОТИ
Математика, 4-й клас

ФОРМУВАННЯ
УЯВЛЕНЬ
про ЗВУКИ
МУЗИКИ
Сенсорний розвиток

☼ Комплекти робочих зошитів
з інтегрованих курсів
☼ Навчальний зошит
з інформатики
☼ Збірка компетентнісних
завдань (для підсумкових
контрольних робіт)

ДІТЯМ
про ОЛЕНУ ПЧІЛКУ
Позакласне читання

☼ Додаткові навчальнометодичні матеріали
на сайті svitdovkola.org

ТІЛА і РЕЧОВИНИ
Природознавство
ВИМІРЮВАННЯ
ВЕЛИЧИН
Математика,
англійська мова

Щиро дякуємо за довіру!

UPSh_2019-04_Cover.indd 2-3

У фокусі:
ЗДОРОВ’ЯЗБЕРЕЖУВАЛЬНІ
ТЕХНОЛОГІЇ

ЯК НАВЧИТИ
ПИСАТИ ЕСЕ
Українська мова

☼ Розгорнуті календарнотематичні плани

Щоб не пропустити наші новинки,
підпишіться на розсилку на сайті:

ПЕРЕДПЛАТНИЙ ІНДЕКС 89869

SvitDovkola.org

ЗДОРОВИМ
БУТИ МОДНО!
Основи здоров’я,
3-й клас
ПРИГОДИ
у МОВНІЙ КРАЇНІ
Сценарій свята

Підсніжнику, тендітний, чарівний.
Ти перший подарунок весняний
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