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Конспект заняття 

 

«Буду з усіма дружити, щоб у мирі жити» 

 
Мета: сприяти створенню дружнього дитячого колективу в групі, розвивати вміння 

знаходити вихід з різноманітних проблемних ситуацій; виховувати ввічливість, почуття 

товариша, бажання прийти на допомогу другові, формувати симпатію, відкритість, 

доброзичливість, тактовність;розвивати вміння слухати інших; сприяти усвідомленню 

важливості дружби, формуванню атмосфери доброзичливості, виховувати у дітей звичку 

уважно ставитися до товаришів. 

 

Хід заняття: 

Вих-ль: Сьогодні я йшла до вас з гарним настроєм, усі діти зі мною вітались, коли 

приходили в дитячий садок, ми посміхались один одному. Але бувають різні в житті 

ситуації. Давайте подивимось мультфільм: корисні підказки «Битися чи не битися». 

https://www.youtube.com/watch?v=J4kAWeNtKZ0  

Вих-ль: ви подивились мультик, що можете сказати:  

- Чи сподобалась поведінка дітей? 

-  Як краще провести день  весело і дружно гратися або один одного ображати? 

- А  вам як  краще провести день? 

Потрібно пам’ятати, що треба ставитись до людей 

так, як би ви хотіли , щоб до вас ставились. 

 

Давайте пригадаємо прислів’я: 

- Життя дано людині на добрі справи; 

- Не роби іншому того, чого собі не бажаєш; 

- Вчися робити добро, тоді погане на розум не 

прийде; 

- Хто людям добра бажає, той собі має. 

Тож пам’ятайте діти, треба жити у мирі, дружбі, не сваритись, довіряти та допомагати 

один одному. 

 

Пограємо гру «Подаруй ласкаве слівце». (діти 

передають м’яч і промовляють лагідні слова один 

одному) 

Вих-ль: В нашій мові не всі слова приємні, 

ввічливі,чарівні. Є слова, які можуть образити 

людину, ранити її душу і серце. Це недобрі, злі, 

неприємні слова.  Тому, перед тим, як щось сказати, 

треба добре подумати, чи не завдадуть ці слова 

людині шкоди, образять її, не зіпсують настрою. 

https://www.youtube.com/watch?v=J4kAWeNtKZ0


Якщо дитина постійно свариться, то з неї виростає  зла людина , яка спроможна коїти 

злочини. Такі люди можуть влаштовувати війни. Ви знаєте, що таке війна де гинуть люди, 

знищуються будинки, природне довкілля.  

 

Розглядання картин  про війну, слайдів на екрані. 

- Що відбувається під час вибухів?  

- Як ви гадаєте чи корисно дихати 

таким повітрям?  

- Чи корисно дихати таким 

повітрям? 

- Як ви гадаєте, як потрібно жити, 

щоб був мир на Землі? 

Я бачу, що у кожного з вас тепле, гаряче, 

добре серце, тому давайте подаруємо 

свою теплоту, доброту іншим. ( діти 

виготовляють з паперу сердечки, пишуть 

кому вони подарують) 

Вих.-ль: Діти, я бажаю вам, щоб ваше 

життя було завжди світлим, яскравим, а в 

ньому зустрічалися лише добрі, ввічливі люди. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Конспект заняття 

«Бережемо своє здоров`я та природу» 

Мета: формувати уявлення про шкідливий вплив сміттєзвалищ, розширити знання про 

доцільність сортування сміття для його подальшої переробки, привернути увагу дітей, що 

жива природа потребує допомоги і захисту, вчити з`ясовувати вплив поганої екології на 

здоров`я людей. Закріпити знання  про корисну їжу; виховувати бажання піклуватися про 

своє здоров`я.                        

Хід заняття. 

Вих-ль:  

Діти, що необхідно для вас, щоб ви росли не 

хворіючи. (харчуватися, робити зарядку, відпочивати  

та ін.) Здоров`я дитини багато в чому залежить від 

правильного харчування. Це дозволяє захистити 

дитину від багатьох захворювань.  Сьогодні ми 

навчимося вибирати корисні та шкідливі продукти. 

Багато досліджень  проводили вчені, щоб з`ясувати 

що корисне, а що ні.  Пропоную  вирушити до 

супермаркету, в якому виберемо корисні для нас 

продукти.  

(дітям пропонується  відео з супермаркету, слайди з 

різними продуктами). 

Для того, щоб вибрати  корисний продукт, уважно 

треба дивитись на упаковку. На упаковці повинен 

бути знак якості продукта, строк його виготовлення, дата реалізації. Добре знайти на 

продукції знак -  екологічно чистий продукт. 

Дидактична гра «Назви корисні продукти» ( молоко, сир, творог, риба, м'ясо, крупи, 

фрукти, овочі) , також діти називають шкідливі продукти: жувальна гумка, чіпси, цукерки, 

газовані напої, картофель фрі.  

Ігрова ситуація: «Чия команда швидше і більше збере в кошик корисних продуктів».  

(кошик і картинки продуктів) 

Ігрова ситуація: « Що краще з`їсти?»  

- Апельсин чи чіпси, випити кефір чи солодку газовану воду, з`їсти помідор чи 

цукерку. 

Дидактична гра «Готуємо корисний салат»  (діти беруть овоч, розповідають який в  нього 

вітамін). 

Вих-ль: Кожного дня мама та тато купують продукти в крамницях. Для безпечності 

продукта, кожен має свою упаковку. Скажіть, куди дівається упаковка після використання 

продукта. Всі родини викидають у сміття до мусорних контейнерів, які вивозять 

машинами на сміттєзвалище. 

Кожна людина викидає сміття в рік  майже цілу вантажівку. Уявляєте скільки викидає 

наша країна? Розкладаючись сміття на сміттєзвалищах отруює  грунт,  повітря,  рослини, 

воду.  В майбутньому люди будуть постійно хворіти.  Скоро ми потонемо у смітті, якщо  



не навчимось  правильно сортувати відходи. ( Доречно показати дітям картинки з 

інтернету сміттєзвалищ).  Деякі відходи  можна використовувати для переробки або 

отримання енергії.  

-  Папір, картон, газети збирати до купи і здавати до прийомного пункту  збору  

макулатури. Це може зберегти вирубку дерев.  

- Залишки  їжі, рослинне сміття, овочі, фрукти  сортувати в окремий контейнер для 

біологічного сміття: це означає , що воно може самостійно розкладатися. В селах , 

на дачах люди з такого сміття роблять компост або перегній .  

- Пластикові бутилки, поліетиленові пакети, обгортки від ковбасних виробів 

викидати в окремий контейнер, вони йдуть на переробку , з них виготовляються  

корисні  речі : зимовий наповнювач для курток, флісові джемпера, горщики для 

квітів, обивку для сидіння в автомобілі і навіть можна отримати 900грам бензину, 

використавши 1 кг. пластику. 

Вих-ль: В нашому місті є пункти прийому скла, металевих виробів. Тому не викидайте у 

контейнера скло, батарейки, зіпсовані диски, фонарики, металеві вироби, а краще 

віднесіть їх у пункт прийому. 

 Фізхвилинка:                                              

Ми по вулиці крокуємо,  

за чистотою всі слідкуємо, 

Папірці, слянки і пляшки: все сміття 

збираємо, 

 Чистим місто зберігаємо! 

Пропоную  пограти в гру «Що куди 

викидати?»  

У кожної дитини картка з зображенням  

контейнерів з наліпками за його  

призначенням. Вихователь говорить 

слово (назву сміття, наприклад:  

залишок яблука,  банану, коробка з під 

соку, зламана іграшка, обгортка з 

цукерки, зіпсований зошит , пляшка з-

під газованої води, газета;  діти називають номер контейнера, в який викидається це 

сміття).   

Добре, я вважаю що ви навчились розділяти сміття, і вже не будете все скидати до одного 

мусорного пакету. Краще дома   мати відро для біологічного сміття, коробку для 

паперових виробів, коробку для скла, сумку для металу, пляшок. 

Викидаючи сміття до однієї купи, де воно 

багато років гніє, горить, забруднює повітря,  

шкодить  природі,  ми  тим самим отруюємо 

свій організм. Давайте берегти природу і своє 

здоров`я!  

                                                

 

 



Консультація для батьків 

«Майбутнє дітей в наших руках» 

Сьогодення потребує більш детально вивчення питання екологічного стану в місті. 

Останні десятиліття в Україні відбувається прогресуюче накопичення побутових відходів. 

Постає актуальне питання  щодо стимулювання людей до елементарної природоохоронної 

діяльності, дотримання екологічних правил поведінки. Наше майбутнє залежить від нас, 

чи вміємо дотримуватися чистоти? Кожного разу, викидаючи сміття, задумайтеся над 

цими цифрами.                                                                                               

- Харчові відходи: розкладаються близько 

місяця.  

- Газетний папір: від 1 до 3 місяців.      

- Рослинне сміття: 3-4 місяці. 

- Картонні коробки : 3 місяці. 

- Арматура. Термін розкладання 11-13 р. 

- Залізні банки. Термін розкладання -10 р. 

- Старе взуття - 10 років. 

- Уламки цегли та бетону - 100 років. 

- Фольга - понад 100 років. 

- Електричні батарейки - 110 років. 

- Пластикові пляшки - близько 180-200 

років. 

- Алюмінієві банки - термін розкладання 

500 років. 

- Скло. Термін розкладання скла більше 

1000 років, ще як мінімум 12 -15 

поколінь буде насолоджуватися нашими 

осколками. 

Пропонуємо кілька порад щодо вирішення проблеми сміття. 

- Продовжувати здавати макулатуру, пляшки і консервні банки в довколишні пункти 

прийому втор сировини. 

- Купувати довговічні товари і звести до мінімуму вжиток продукції одноразового 

користування. 

- Купувати напої в багаторазових пляшках і здавати порожню тару, яку можна 

використовувати вдруге. 

- Для покупок в магазині використовувати сумки, тоді не знадобляться 

поліетиленові пакети, які доводиться викидати. 

- Не купувати про запас ліки, побутову хімію – по закінченню терміну зберігання 

доведеться їх викинути. 

- Не викидати старі добротні речі (одяг, іграшки, меблі, техніку), які нам не потрібні. 

Знайти їм нового господаря або із старих речей виготовити нове, дати їм друге 

життя. 

- Заставою майбутнього урожаю з грядок можуть служити харчові відходи- 

прекрасний матеріал для компосту. 

- Включатися в екологічні акції і організовувати самим прибирання сміття з 

довколишньої території, очищення джерел, річок, свого під`їзду. 

- Вчитися збирати і сортувати сміття, учити цьому інших. 

Факти використані з сайту: http://cikavi-faktu.pp.ua . 

http://cikavi-faktu.pp.ua/


Бесіда 

«Сміттю друге життя» 

Вих-ль: Кожна сім`я в крамницях  купує  

продукти, миючи засоби, одяг, взуття, меблі, 

робить ремонт в квартирі.  Ми, люди у 

процесі своєї життєдіяльності створюємо 

сміття, яке потім викидаємо у мусорні 

контейнери. Наша країна завалена купами 

сміття, і з кожним днем його стає все більше і 

більше.  

- Що відбувається зі сміттям на сміттєзвалищах, якщо викидати все до однієї кучі.  

Чим більше росте звалище, тим менше залишається сміття на землі для парків, лісів, 

полів, де вирощують пшеницю, овочі. Всі звалища сміття несуть небезпеку для 

навколишнього середовища. Хочу сказати, що багато сміття не розкладається, бо 

органічне сміття перемішане з побутовими відходами. Така мішанина сміття, яка 

знаходиться просто на землі, потроху розкладається під впливом сонця, дощу, отруює 

повітря шкідливим газом, воду, землю. Люди повинні розуміти, що це шкодить нашому 

здоров`ю.  Якщо людина довгий час вдихатиме повітря газом розкладаючих продуктів, 

виникають такі хвороби як астма, з`являється алергія, запаморочення голови. Тому, нам, 

діти, необхідно навчитися сортувати сміття. 

- Металеві відходи здавати у пункти прийому металу, потім їх везуть на переробку 

до заводу; так само і макулатуру. 

- Пластикові пляшки, пакети - викидати у відповідний контейнер, теж для 

переробки. 

- Скло теж має бути окремо, з нього виготовляють нові пляшки, банки, контейнери. 

 

Діти, якщо знайдете такий знак на упаковці продукта, це 

означає, що упаковка зроблена з переробленого твердого 

сміття, або пригодна для переробки. 

 

Ми повинні розумно розпоряджатися речами, які приносимо в 

дім, навчитися не смітити на вулиці, берегти природу, зберегти 

її в чистоті. 

 

 

 

 

Важливо, щоб кожен з нас правильно поводився відпочиваючи на природі: 

гуляючи парком, вулицями міста, розумів, що кожна викинута серветка або 

обгортка від цукерки, кинутий папірець – це загроза навколишньому середовищу, 

природі, нашому здоров`ю. 

 

 

 

 

 

 



Поради для батьків. 

«Як зберегти тепло в квартирі» 

Кожна людина повинна розуміти, щоб тепло 

було в квартирі, треба його  берегти. Потрібно 

пам’ятати , що збереження тепла  залежить від 

кожного з нас. Якщо вжити декілька заходів 

по утепленню своєї  домівк, то не доведеться 

купляти обігрівачі,  тим саме  збережете свої 

кошти. 

 

Вікна. Якщо є можливість замінити  старі 

вікна на склопакети, зробіть це.  Можна 

утеплити старі рами. Перед утепленням 

вимити, заклеїти папером,  це необхідно 

робити в суху погоду, але краще 

застосовувати ущільнюючі матеріали. Тріснуті 

шибки у якості тимчасового рішення можна 

вкрити тріщину безбарвним лаком для нігтів. 

Під час ремонту  краще замінити підвіконня , 

чим ширше підвіконня, тим менше тепла 

виходить назовні через вікно. 

 

Також через вікно втрачається велика 

кількість тепла, тому краще вночі закривати 

штори, якщо вони занадто довгі то підійміть їх 

краї на підвіконня. Використовуйте жалюзі, слідкуйте щоб штори не закривали простір 

навколо батареї. 

 

Двері. Слідкуйте , щоб двері були зачинені , більший ефект дадуть двері з ущільнювачем. 

Доцільно встановлювати подвійні двері. Старі двері можна оббити шкірозамінником з 

поролоновою прокладкою. 

Радіатори. Встановіть між батареєю та стіною теплозахисний екран з алюмінієвим 

покриттям , або фольгу, вона віддзеркалює тепло від радіатора  і спрямовує його  в 

кімнату. Слідкуйте за чистотою радіаторів : забагато фарби на них призводить  

зменшенню  віддачі  тепла, також  батареї  можуть забитися, тому потрібно промити 

всередині. Не  варто ставити  меблі біля батарей, порушується повітрообмін. 

Правильно провітрюйте кімнату,   відкривайте вікна часто, але ненадовго. 

Добре  повісити  килим  на  холодні стіни  або поставити меблі. Одягайте теплий одяг з 

натуральних тканин. 

 

Дотримуйтесь порад , не дайте  теплу покинути вашу домівку. 

 



Казка дітям про пустощі вітерця 

 

В один з осінніх холодних днів  в лісі 

народився вітерець Холодничок. Він 

знав, що коли виросте стане холодним 

зимовим вітром, якого всі бояться і 

тікають в свої домівки. Вирішив вітерець 

політати лісом і розважитись, обірвав 

останнє листя з дерев, літав за тваринами, 

заганяючи їх в нірки, хотів наздогнати 

пташку щоб холодним повітрям подути. 

Всі тікають від нього.  Стало йому 

весело, і вирішив полетіти в місто , де 

багато будинків і людей. Дуже кортіло 

йому  , щоб вони померзли.  

Прилетів до міста та до 

багатоповерхового будинку,  підлетів до вікна. Хотів проскочити в щілини , а там стоять 

нові склопакети  , крізь них  аж ніяк. Підлетів до дверей вхідних, вони зачинені. Став 

думати ,що робити і придумав. Полечу я до дитячого садочку, там дітлахи  , вони 

розважливі, пустощі у них в голові , не слідкують за дверима, от я з ними побавлюсь, 

утворю протяги. 

Знайшов Холодничок  дитячий садочок , став  облітати з усіх сторін, придивлятись. 

Підлетів до вікна , хотів пролізти в щілину,  а  вікно заклеєне поролоном та папером. 

Розсердився  вітерець , в іншу шпарину лізе , а там теж проходу нема, всі вікна  батьки 

діток заклеїли. Заглянув у віконце, бачить дітки грають іграшками , весело їм в теплій 

групі. Ну думає,  веселіться, я щось придумаю як до вас залетіти. Підлетів до вхідних 

дверей і причаївся, чекає щоб хтось увійшов. Бачить, мама  веде хлопчика в садок  з 

машинкою в руках. Холодничок  залетів у машинку і разом з ними опинився в коридорі 

дитячого садка. Літав сходами поки знайшов відкриті двері в роздягальню . Залетів , а 

двері до групи зачинені, ніяк не потрапиш!  Хотів швидко пролетіти коли виходила 

вихователька , та не встиг  бо швидко двері зачинила. Тут вийшла дівчинка в роздягальню, 

вітерець до неї і  давай  холодом дути . А дівчинка сміється, стрибає і  говорить вітру : « 

Не  холодно мені,  не холодно , краще заходь до нас,  пограйся!». І тут  Холодничок  

відчув , що поки він кружляв по коридорах садочка,  перетворився на тепле повітря .  Він 

вже не холодний, злий вітер, а легкий, приємний вітерець. Посміхнувся  вітерець, і залетів 

до групової кімнати, а там дітлахи дружньо  граються, сміються, ніби запрошують 

Холодничка  до себе в гру. Стало соромно йому за те ,що хотів дітям холоду напустити і 

вирішив залишитись з ними в садочку. 

1. Яким народився вітерець у лісі? 

2. Як розважався  Холодничок у лісі? 

3. Чому вирішив полетіти до дитячого садочка? 

4. Чому Холодничок перетворився на теплий вітерець? 

5. Яким став Холодничок в кінці казки? 

 

 



Гра «Так чи ні» 

Під час гри  діти піднімають фішки : зелену  якщо так; червону якщо ні. 

1. До приходу зими вікна потрібно заклеїти. (Так  чи ні? ) 

2. Вхідні двері можна ненадовго  лишити відчиненими.  
3. Біля батареї доречно поставити стіл 

або шафу. 

4. Вікна вночі закривати шторами до 

підвіконня або опускати жалюзі. 

5. Стіну та підлогу  застеляють 

килимами. 

6. Старі вікна по можливості замінити 

на  нові  склопакети. 

7. Зручно одягнути синтетичний одяг. 

8. Між батареєю та стіною необхідно 

поставити захисний екран – фольгу. 

9. На провітрювання  вдень  можна  

лишити відкриту фіранку. 

10.  Збереження тепла в оселі це і 

збереження наших коштів. 

11.  Балкони  та лоджії бажано засклити. 

12.  Якщо батарея погано гріла взимку, 

її треба промити, викликавши 

спеціаліста. 

13.  Тріснуте скло на вікні замінити на 

нове. 

14.  Холодильник встановлюється 

подалі від батареї. 

15.  Можна не встановлювати подвійні  двері. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Конспект заняття 

«Збережемо тепло у своїх домівках» 

 

Мета: Вчити дітей усвідомлювати себе 

частиною  світу природи, дати уявлення 

про технології збереження тепла; навчати 

застосовувати в житті знання про 

збереження тепла в побуті, досліджувати, 

як зменшити витрати тепла в оселях; 

виховувати бережливе ставлення до 

навколишнього середовища; розвивати 

увагу, спостережливість, бажання 

допомогти довкіллю; формувати 

дбайливе і гуманне ставлення  до 

природи, бажання милуватися її красою.  

Обладнання:  макет сонця, м’ячик 

жовтого кольору,  свічка, клаптики 

тканини (бавовни, шовку, шерсті, льону, 

інші), картки з зображеннями технологій 

збереження тепла, ілюстрації та відео з 

природними стихіями. 

Хід заняття: 

Загадка:           Рано-вранці прокидається, встає. 

                         Розсипає скрізь проміннячко своє. 

                         Огляда природу, зігріва, 

                         А надвечір спатоньки знов ляга.   (сонце)     

Вих-ль:  Світить влітку сонечко, теплу і світлу радіють люди, рослини і тварини. А як 

зима настане: холод принесе, замети, хуртовину. Що ж робити людям, як зігріти свою 

оселю і себе? 

Сонце – величезна зірка у  космосі.  Сонце освітлює й обігріває все, що є на нашій 

планеті. Сонце – джерело життя на Землі. Якщо Сонечко погасне, то через декілька тижнів 

на Землі не залишиться  ніякого життя. Тільки сонячне світло і тепло дають можливість 

зростати рослинам, які забезпечують нас їжею.  

Гра   “Передай Сонечко!” 

(Діти,  стоячи в колі  близенько один до одного  передають жовтий м’ячик – сонечко в 

долоньки. Діти перераховують, що сонечко дарує Землі. Наприклад: тепло, світло, 

життя, красу і т.д. Після цього висловлюються про те, що вони при цьому відчували). 

На дошці висить  макет   сонечка.  

Влітку сонечко світить, гріє, пече, а взимку приходить холод, людям треба обігрівати свої 

оселі. 

- Поміркуйте, звідки береться тепло в будинку.   



Раніше люди взимку топили печі, в наш час проведено опалення в кожний будинок. По 

трубам іде гаряча вода, яка дістається батарей і обігріває  кімнату, але тепло чомусь 

виходить  з  оселі і не повертається. 

- Скажіть куди дівається тепле повітря? 

(виходить через щілини вікон, відкриті двері, відкриті вікна) 

Сьогодні ви дізнаєтесь як зберегти тепло в групі, в кімнаті. 

В групі є вікна, в яких заклеєні щілини, а одне вікно ні. Я пропоную вам підійти до вікна, 

яке заклеєне, покласти долоньку на підвіконня та до вікна, яке ще не заклеїли, що 

відчуваєте?  ( підвіконня  біля не заклеєного вікна холодне, по долоні відчуваємо, як через 

щілину йде холодне повітря, а біля вікна, яке заклеєне підвіконня тепле). 

- Розумієте, чому потрібно заклеювати щілини у вікнах? 

- Скажіть, будь ласка, чому я нагадую постійно, про необхідність закривати двері? 

(виходить тепле повітря). 

Виховательпроводить дослід зі свічкою, стає на порозі з палаючою свічкою, відчиняє 

двері, вогонь гасне або мерехтить, задувається, полум’я відхиляється у сторону. 

- Чому свічка швидко гасне? (подуло холодним повітрям) 

Але треба закривати не тільки групові двері, а ще й вхідні у садочок. Бо холодне повітря 

швидко заходить в приміщення і охолоджує його. 

- Що відбудеться з людиною, якщо вона замерзне, постійно буде в холодному 

помешканні? (захворіє) 

Заходами із збереження тепла в оселі не варто нехтувати, оскільки вони забезпечують 

затишок і комфорт на зимовий період, та допомагають уникнути простудних захворювань. 

Фізкультхвилинка 

 Встаньте, діти, посміхніться,  
Землі нашій уклоніться 

Всі до сонця потягніться, 

Вліво, вправо нахиліться, 

Будем дружно присідати 

Сонечко розвеселяти. 

- Подивіться на свій одяг, він такий 

самий, як і влітку? Якому одягу ми 

надаємо перевагу, коли холодно? 

Вих-ль пропонує різні клаптики матеріалу з 

шерсті, бавовни, льону, шовку. 

- Виберіть собі той клаптик, яким ви 

вважаєте, що він теплий. Чому? 

Доторкніться до щічки, долоньки, 

що відчуваєте? 

Теплий зручний одяг у групі – ідеальне 

«джерело» тепла, нам в ньому комфортно. 

Також люди утеплюють свої оселі 



килимами на стінах, підлозі. Щоби не заважати теплому повітрю вільно рухатися по 

кімнаті, біля батареї не ставлять меблі, штори краще вішати до підвіконня, щоб закривати 

тільки скло вікна на ніч, бо через скло тепло теж може виходити. 

Я пропоную вам розглянути картки, на  яких зображення щодо збереження тепла у 

кімнаті, знайдіть їх та намалюйте під ними кружечок червоного кольору. 

 

 

 

 

 

 

 

Дуже засмучує те, що люди випускаючи тепло на вулицю шкодять природі. Коли багато 

тепла виходить на вулицю це викликає зміни у погоді, клімату, які спричиняють урагани, 

повені та посухи. Пригадайте, який був ураган в минулому місяці, що зривав дахи, 

шкодив дроти, ламав дерева. Це все наслідки потепління на планеті. Необхідно пам`ятати, 

що шкодячи природі, ми робимо гірше  самим собі.  

Вихователь демонструє ілюстрації із стихійним лихом. 

Діти, не можна бути байдужими – ми маємо зберегти природу для нашого майбутнього, 

тільки за цієї умови можливе й наше життя на Землі. 

 

                     



Екологічний проект: 

«Чиста планета особиста справа кожного» 

Актуальність проекта: 

                                                                                  

В умовах стрімкого погіршення екологічної ситуації в країні та світі, враховуючи 

негативні наслідки: засмічення довкілля, заводський дим, вихлопи автомобілів, небезпечні 

викиди при пожежах, неефективне використання енергоресурсів, виникнення воєнних дій 

в країні; особливо актуальними постають завдання з відновлення  та охорони природи. 

Майбутнє планети значною мірою залежить від того, що діти сьогодні знають про 

навколишнє середовище і як вони ставляться до природи. Дитина повинна зрозуміти, що 

людина  і природа тісно пов’язані між собою, турбота про природне довкілля є і турботою 

про людину і те, що завдає шкоди природі, шкодить і людям, відчути, що природа є 

джерелом здоров`я, розвиває особистість, почуття відповідальності, підвищує настрій, 

викликає захоплення.  

Втім люди постійно впливають на середовище та постійно змінюють його. На жаль, 

ситуація поведінки багатьох в природному довкіллі є невтішною. Мешканці міст  не 

перестають смітити на вулицях,  свідомо забруднюють  моря, річки, ліси, повітря,  

неефективно використовують енергоресурси, збільшують нарощення військового 

потенціалу, як наслідок  виникнення воєнних дій в країні. Така поведінка є занепадом 

особистості та моральних якостей людини. 

Зберегти планету від руйнування, забезпечити 

можливості її подальшого розвитку -  важке 

завдання , яке випало на долю нинішнього 

покоління. Виховання у дітей дошкільного 

віку екологічно-доцільної поведінки в 

природі: одна із актуальних проблем 

сучасності. При цьому важлива не стільки 

наявність знань і вмінь, скільки здатність 

дотримуватися правил доцільного 

природокористування, чистоти природного 

довкілля, заощадливого використання 

природних багатств, використання води, 

електричної та теплової енергії в побуті; 

уміння прикладати домірні зусилля зі збереження, догляду та захисту природного 

довкілля. 

Мета проекту:                                                       

- Формувати у дітей небайдуже ставлення до природи, почуття відповідальності за 

захист та збереження природного довкілля. 

- Виховувати у дітей свідомого ставлення до енергоощадного користування 

природними ресурсами. 

- Залучення вихованців до дій спрямованних на зменшення сміття на території 

садочка , біля свого будинка. 

- Виховання екологічно свідомої особистості,  бажання охороняти й примножувати  

багатства і красу природи, виробити правила поведінки в природі та пропагувати їх 

серед однолітків. 

 



Понеділок«Пізнаємо Всесвіт – бо це наш дім» 

Вид діяльності. Мета, завдання. 

Перегляд відео мультфільму  про 

Сонячну систему. 

 

 

 

Заняття: «Сонце – джерело світла і 

тепла на Землі». 

 

 

Ігрова вправа «Кому потрібне 

сонечко?» 

 

Бесіда: «Сонячні батареї  як засіб 

заощадження електроенергії». 

 

Прогулянка по території садка, 

спостереження за небом, повітряним 

транспортом. 

Обмін думками  «Що таке космічне 

сміття і як воно виникло?» 

 

СХД «Сім`я Сонячної системи». 

Сюжетна гра «Ми збираємось в політ». 

Ігрова вправа «Назви сузір’я». 

Формувати уявлення, що Всесвіт- це дім для 

всього, що існує:  для планет, зірок, зоряних 

світів. 

 

Мета: Дати знання про Сонце, як джерело тепла 

і світла на планеті та його значення для всього 

живого; показати залежність росту рослин від 

освітлення помешкання. 

Закріпити знання про залежність життя людини 

та природи  від світла та тепла сонця.  

 

 

Мета: Ознайомити дітей з видами використання 

сонячної енергії  як економного спосібу обігріву 

житлових будинків, гарячої води. 

 

Дати уявлення про причини утворення 

космічного сміття, які проблеми  воно утворює 

для космічного простору. 

 

Розвивати цікавість до природу космосу, 

закріплювати назви космічних тіл, світил. 

Вівторок «Таємниці рослинного та тваринного світу» 

Бесіда: «Ми любимо природу і 

поважаємо її мешканців». 

 

Заняття: «Збережемо природу разом». 

 

Перегляд презентації: «Ліс – легені 

нашої планети». 

 

Дидактична гра «Буду я природі 

другом». 

С/р гра «Відпочинок біля річки в лісі». 

Збагачувати знання, що ліс – екосистема, в якій 

мешканці живуть за своїми особливими 

правилами. 

Вчити дбайливо ставитись до природи, 

формувати екологічну свідомість, що все живе 

має право на життя. 

Дати знання про екологічне значення лісу для 

життєдіяльності всього людства, та про 

наслідки природних катастроф, які викликані 

вирубкою лісу. 

Закріпити знання про правила поведінки в лісі, 

біля водойм. 

Розширити знання про різноманітність природи, 

ознайомити дітей з рослинами, які занесені до 



Творча робота:  «Рослини наші друзі, 

про яких нам треба дбати». 

Складання дітьми  «листів-скарг» від 

рослин, тварин. 

На прогулянці: милування красою  

природи восени. 

Акція для батьків з дітьми: «Посади 

дерево біля свого будинку». 

Червоної книги України. 

 

Середа «Вчимося не смітити» 

Бесіда: «Поводження з відходами». 

Заняття: «Один, два, три, чотири, п’ять 

– сміття ми будемо розподілять». 

Поради для батьків «Майбутнє дітей у 

наших руках». 

Перегляд відео фільму: «Врятуємо 

планету від сміттєзвалищ» 

Праця на ділянці:  

- Збирання на території садочка 

сухого листя на компост. 

Акції для батьків з дітьми: «Сортуємо  

сміття для подальшої переробки», 

«Друге життя пластикових пляшок», 

«Зробимо свою вулицю біля будинка 

чистою». 

 

Зміст бесіди, заняття, поради батькам 

надруковано у методичному збірнику НМЦ для 

організації навчальної  та позакласної роботи з 

питань екологічної освіти та виховання в 

навчальних закладах   «Довкілля починається з 

тебе». 

Формувати уявлення про загрозу сміттєзвалищ 

для всього людства. 

 

Розширювати знання дітей про шкідливий 

вплив спалювання  осіннього листя на здоров`я 

людей. 

Четвер «Вчимося бути заощадливими господарями» 

Заняття: «Збережемо тепло у своїх 

домівках». 

Гра «Так чи ні». 

Розповідь «Казки про пустощі вітерця». 

Поради для батьків з енергозбереження. 

Роздуми дітей: «Вчимося економити», 

«Буду економним». 

Показ слайдів «Як люди утеплюють 

будинки» 

ХМД: «Казочка про пригоди крапельки 

 

Зміст  заняття, гри, казки, поради батькам 

надруковано у методичному збірнику НМЦ для 

організації навчальної  та позакласної роботи з 

питань екологічної освіти та виховання в 

навчальних закладах «Збережемо енергію – 

збережемо планету».  

Викликати у дітей необхідність бережливого 

ставлення до використання енергоносіїв.  

Вчити застосовувати знання про збереження 

тепла в побуті. 



води». 

П`ятниця «Зробимо нашу планету блакитною і зеленою» 

Фотовиставка : «Моя планета 

прекрасна». 

СХД: «Мій рідний край». 

Інтегроване заняття: «Чисте повітря це 

наше здоров`я». 

Роздуми дітей «Чому так сталося?» 

 

Екологічне свято: «Давайте почуємо 

голос планети». 

 

Акція «Посадимо хризантеми на 

клумбах в садочку та біля свого 

будинка».  

 

 

Привернути увагу дітей до проблеми 

забруднення повітря, дати уявлення про 

фактори забруднення повітря. 

Розширити знання елементарними відомостями 

про взаємозв'язки живої і неживої природи, 

значення її в житті людини. 

 

 Формувати у дітей екологічну культуру 

поведінки, вміння жити за законами природи, 

турбуватися за все живе на Землі. Викликати у 

дітей співчуття захисту і допомоги природному 

довкіллю. 

 

                        

 

 

Джерела: 

1. Комплексна додаткова освітня програма 

«Дитина в дошкільні роки». 

2. Електронний ресурс: Організаційно – 

педагогічні умови організації дослідницької 

діяльності дошкільників в екологічному 

вихованні. 

https://vuzlit.ru/438569/organizatsiyno_pedagogichni_umovi_organizatsiyi_doslidnitsko

yi_diyalnosti_doshkilniki  

3. Кременчук В. Научно-исследовательская работа МАН «Геоэкологические 

проблемы полигонов ТБО Кировского-Птровского районов г.Донецка». 

 

 

 

 

 

https://vuzlit.ru/438569/organizatsiyno_pedagogichni_umovi_organizatsiyi_doslidnitskoyi_diyalnosti_doshkilniki
https://vuzlit.ru/438569/organizatsiyno_pedagogichni_umovi_organizatsiyi_doslidnitskoyi_diyalnosti_doshkilniki


Екологічне свято 

«Давайте почуємо голос планети» 

МЕТА: Продовжувати знайомити дітей  з екологічними проблемами природного довкілля. 

Вчити дітей правильно поводитися в природі, виховувати бажання піклуватися, потребу 

оберігати і допомагати їй. Формувати у дітей почуття доброти, чуйності, любові до всього 

живого у світі. 

( всередині зали стоїть макет планети – Земля, на екрані монітору зображена сонячна 

система,  звучить музика) 

Ведуча: У Сонячній системі Земля третя планета від Сонця. Діти, планета Земля - це наш 

з вами дім. Наша планета прекрасна своїми синіми і блакитними морями та океанами, 

квітучими лугами, пшеничними полями, зеленими лісами. Такою гарною, різнобарвною, 

живої планети не відшукаєш у всій Сонячній системі. Природний світ нашої планети 

дозволяє користуватися своїми дарами, щоб всі люди  могли  добре жити. Ми не можемо 

собі уявити наше життя без лісів, полів, річок і озер. 

Входить дівчинка( пилова хмара): 

Я- хмара пилова, лечу, шукаю де ростуть тут квіти і дерева, собою вкрию їх, нехай загине 

вся природа на планеті. 

Ведуча: Діти, негайно теба врятувати Землю від пилу і диму. Скажіть, як і чому 

утворюються такі хмари? 

Діти:  - димлять заводи, автомобільні вихлопи, пожежі в лісах, полях. 

( на екрані монітору показ слайдів заводів, пожеж, автомобільних вихлопів). 

Ведуча: Що необхідно робити, щоб не утворювались такі хмари, які загрожують всьому 

живому? 

Діти: - керівникам заводів необхідно ставити очисні фільтри, людству краще 

користуватися електротранспортом, велосипедом, поводитись на відпочинку так, щоб не 

виникали пожежї. 

Ведуча: Наші діти виростуть дбайливими господарями, бачиш хмарка тобі тут нема чого 

робити. 

Дівчина - хмарка: Так я буду мабуть шукати  іншу планету, до побачення. 

Ведуча: Молодці, діти,захистили планету від пилу. Але до нас хтось знову іде… 

( звучить музика, входять туристи з рюкзаками) 

Сіли , почали кричати, їсти, сміття після їжі викинули на підлогу, пограли в м’яча і 

вийшли. 

Ведуча: Хіба так можна вести себе на відпочинку? Куди треба дівати сміття? Діти, 

давайте ми разом зберемо це сміття і розсортуємо його по правилам. 

У нас стоять контейнери для сміття. Ми зараз все сміття, що накидали туристи 

відсортуємо  по контейнерах. А нагадає нам, як це правильно зробити  Робокар Полі із 



мультфільму «Суєта навколо сміття» (електронний ресурс: 

https://www.youtube.com/watch?v=x4t39OSSYws   

Діти збирають розкидане сміття, викидають, сортуючи його у сміттєві контейнери. 

Ведуча: Яку добру справу ви зробили, прибрали сміття з галявини. Всі люди мають 

берегти природу і примножувати її багатства. Я пропоную висадити квіти на галявині.  

Гра ( великі пазли) «Збери квітку». 

Ведуча: Давайте помилуємось своєю роботою, якщо кожна людина посадить біля свого 

будинку хоч одне дерево та квітку, яка стане наша планета квітуча, зелена. Завжди 

пам’ятайте , що наша планета потребує від нас дбайливого ставлення і турботи. 

Ведуча: пограємо в гру  «Нам всім потрібно жити в злагоді з природою». 

(На екрані монітору зображення планети Земля, на столі лежать картинки, зміст яких 

полягає в закріпленні природоохоронних уявлень, чинити добро, не порушувати правила 

поведінки в природі). 

Дітям необхідно вибрати тільки ті картинки, на яких вчинки людства несуть добро, 

відповідальність за природне довкілля, залишаються  картинки з негативними вчинками 

людей, які несуть загрозу для природи. 

ГРА «Скажи добре слово». ( діти по черзі говорять слова для планети Земля) 

Дитина розповідає вірш. 

Світ прекрасний навколо тебе – 

Сонце ясне і синє небо, 

Птахи і звірі, гори і ріки –  

Нехай так буде завжди, вовіки 

Нехай людина  добро приносить,  

Бо світ навколо любові просить. (Алла 

Потапова) 

Звучить пісня А.Побужанської 

«Кольорова Планета». 

                    

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=x4t39OSSYws


«Всесвітній День Землі» 
РАНОК 

Розглядання з дітьми ілюстрацій «Наша планета – Земля», моделі – глобус. 

Бесіда: «Сторінками Червоної книги». 

Читання віршів .  

Праця в куточку природи, розповіді дітей про те , що необхідно для росту  і життя 

рослини. 

Дид.гра: «Відгадай назву рослини». 

ЗАНЯТТЯ :  «Бережемо своє здоров`я та природу». 

Мета: формувати уявлення про шкідливий вплив сміттєзвалищ, розширити знання про 

доцільність сортування сміття для його подальшої переробки, привернути увагу дітей, що 

жива природа потребує допомоги і захисту, вчити з`ясовувати вплив поганої екології на 

здоров`я людей. Закріпити знання  про корисну їжу; виховувати бажання піклуватися про 

своє здоров`я.  

ЛІПЛЕННЯ:  «Прикрасимо планету квітами». 

ПРОГУЛЯНКА 

БЕСІДА : « Сміттю друге життя». 

Праця на ділянці: прибирання майданчика, на клумбах 

- висадка рослин «Прикрасимо Землю квітами». 

Конкурс дитячих малюнків на асфальті: «Я 

захоплююся красою Землі». 

Спостереження за рослинами на території дитячого садка. 

Дид.гра: «Так чи ні».  

Психогімнастика «Усміхнись!» 

Усміхнися сонечку: «Здрастуй, золоте!» 

Усміхнися квіточці – «Хай вона росте!» 

Усміхнися дощику: «Лийся мов з відра!» 

Усміхнися друзям: «Бажаю вам добра!». 

Рухлива гра : «Пташки і автомобілі», «Переліт птахів». 

ГІМНАСТИКА ПРОБУДЖЕННЯ                                                                                                           

«Весняна казочка».                                                       

ДРУГА ПОЛОВИНА ДНЯ                                               

Складання розповіді «Праця людей на весні». 

Показ презентації « Земля – наш дім». 

СХД   «Жива вода», «Птахи – наші друзі». 

Творча гра   « Склади віршик». 

Рухлива гра «Горобчики і кіт». 

Конкурс серед батьків і дітей на кращу поробку з 

мусора: «Мусорна фантазія». 


