
  

Звіт про роботу  

    тижня екологічного 
виховання 

Підготувала вчитель біології та 
екології: Підгородецька О.В. 

 

Мета: - ознайомити учнів з інформацією,  що пов’язана з проблемами стану 
навколишнього середовища та важливістю для людства знань з екології; 

- звернути увагу на необхідність захисту повітря, води, ґрунтів; 

- надати знання з природничих дисциплін для формування екологічної 
культури. 

З метою формування в учнівської молоді ціннісного ставлення до природи, 
розуміння гармонійного співіснування людини і природи, бажання оберігати і 
примножувати природні багатства рідного краю у школі проходив тиждень 
екологічного виховання: присвячений « Дню Землі ». Розпочався тиждень 
урочистим відкриттям святом квітів яке підготували учні 8-9 класів біо-проект 
« Оригіналні квіткові горщики »  та театральним дійством. 

       



 

Також школярі малювали листівки с закликами берегти природу, малюнки та 
плакати «Бережи природу», газети «Цікава екологія». Фотоконкурс « Наш 
рідний край » Зворушливими були звернення дітей до проблем навколишнього 
середовища: «Кожна зламана гілка, кожна зірвана квітка, кожен пійманий 
метелик – це маленька рана нанесена природі. І якщо одну рану нанесеш ти, 
другу – твій товариш, третю, четверту, п’яту – хтось іще, то що станеться з 
природою?» 

Зворушливими були звернення дітей до проблем навколишнього середовища: «Кожна зламана
гілка, кожна зірвана квітка, кожен пійманий метелик – це маленька рана нанесена природі. І якщо
одну рану нанесеш ти, другу – твій товариш, третю, четверту, п’яту – хтось іще, то що станеться з
природою?»

 

На перервах для учнів школи були проведені міні-тренінги «Все в твоїх руках» 
вчителі разом з дітьми у доступній формі передали свої знання про природу 
рідного краю, дали можливість учням виявити кмітливість, творчу активність, 
викликати інтерес до роботи з додатковою літературою, розвивали мислення, 
розширювали кругозір; виховували почуття колективізму, бажання пізнавати 
навколишній світ, берегти його багатства. 

 



Засідання членів екологічногоклубу « Юний еколог » 

Засідання членів клубу “ Юний еколог ”

 

Сторінками природодослідника « Людина на планеті Земля ». 
Урок природознавства у 5 класі. 

Сторінками природодослідника « Людина на планеті Земля ». Учні 5-го класу.

 

 

 



Тренінг з основ здоров′я уч.8-их класів. 

 « Проблеми чистої землі » 

 

        Урок- конференція  

« Вплив діяльності людини на стан біосфери » учні 11 класу. 

Урок конференція « Вплив діяльності людини на стан біосфери » учні 11 класу.

 

 



Роботу екологічного тижня завершило Свято « День Землі » та виступ 

екологічної агітбригади « Голос Землі ». 

 

 

 

 



 

Всеукраїнський день довкілля 

Відзначається в Україні щороку, починаючи з 1999р. Встановлений Указом 
Президента України "Про День довкілля" на підтримку ініціативи Міністерства 
охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України і 
громадських природоохоронних організацій. 

Трудову акцію повели педагог-організатор Сімора Л.Б. та завуч з виховної 
роботи Бразалук Т.О. 

  
З 25 квітня по7 травня 2017 року в школах Аульської громади відбулася 
чергова наймасштабніша  всеукраїнська екологічна акція «Зробимо Україну 
чистою разом!» – наймасштабніше прибирання в країні. 

  

  



 

Висновок 

Екологічна ситуація, яка склалася в країні, постійно вимагає швидкої 
перебудови мислення людства і кожної конкретної людини, формування 
екологічної свідомості і екологічної культури. У зв'язку з цим екологічна освіта 
і екологічне виховання стають новим пріоритетним напрямком педагогічної 
теорії і практики. Бережливе ставлення дітей до природи виховується  через 
проведення таких екологічних тижнів у школі.  

Метою проведення тижня було довести до усвідомлення про велике значення 
екології не лише в школі, а і в повсякденному житті людини. Сподіваємося, що 
цей тиждень не пройде безслідно у дитячих душах. Хотілося б, щоб усі робили 
більше доброго у своєму житті, адже допомогти ближньому й берегти природу 
набагато легше, ніж нам здається. Підводячи підсумки, можна сміливо сказати, 
що тиждень цей надовго залишився у пам’яті учнів. Всі мали чудову 
можливість дізнатись багато нового та пізнавального,а головне-гордо нести 
звання еколога! 

Участь учнів у різних екологічних заходах та розвагах. Підготувала Сімора Л.Б. 

 

 
  
 

 



Підготувала вчитель біології та екології: Підгородецька О.В.

День ЗемліТиждень екологічного вихованняАулівська СЗШ
І – ІІІ ступенів

Аулівської селищної 
ради

Криничанського 
району

Дніпропетровської 
області



Інформаційне повідомлення
22квітня 1970р. Американський сенатор Гейлорд Нельсон проголосив перший офіційний “ День Землі“. Так він 

перевернув  увагу громадян до необхідності введення законодавства щодо очищення забруднених річок та 
інших джерел питної води. Через 20років “ День Землі “ перетнув кордони Америки і перетворився на світову 
надію, а сьогодні більш як 140країн світу беруть участь у його святкуванні. Україна цей день відзначає з 
1991року.

Відкриття проекту “ День Землі ” розпочалось
Конкурсом газет “ Бережіть природу ”, малюнків, рекламних щитів “ На захист природи “, віршів екологічного 

змісту.



Урочисте відкриття свято квітів яке підготували учні 8-9 класів біо-проект « Оригіналні квіткові горщики » та
театральне дійство.



Зворушливими були звернення дітей до проблем навколишнього середовища: «Кожна зламана
гілка, кожна зірвана квітка, кожен пійманий метелик – це маленька рана нанесена природі. І якщо
одну рану нанесеш ти, другу – твій товариш, третю, четверту, п’яту – хтось іще, то що станеться з
природою?»





На перервах для учнів школи були проведені міні-тренінги «Все в твоїх руках» вчителі разом з дітьми у доступній
формі передали свої знання про природу рідного краю, дали можливість учням виявити кмітливість, творчу
активність, викликати інтерес до роботи з додатковою літературою, розвивали мислення, розширювали кругозір;
виховували почуття колективізму, бажання пізнавати навколишній світ, берегти його багатства.





Засідання членів клубу “ Юний еколог ”



Урок природознавства у 5-му класі. Сторінками природодослідника « Людина на планеті Земля ».



Тренінг з основ здоров′я « Проблема чистої землі » учні 8-их класів.



Презентація екологічних проектів



Урок конференція « Вплив діяльності людини на стан біосфери » учні 11 класу.



Екологічне віче «За чисте довкілля!» (перегляд презентацій і фільмів).



Свято « День Землі » та виступ екологічної агітбригади « Голос Землі ».







Участь учнів у різних екологічних заходах та розвагах. Підготувала Сімора Л.Б. 



Всеукраїнський день довкілля
Відзначається в Україні щороку, починаючи з 1999р. Встановлений Указом Президента
України "Про День довкілля" на підтримку ініціативи Міністерства охорони
навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України і громадських
природоохоронних організацій.
Трудову акцію повели педагог-організатор Сімора Л.Б. та завуч з виховної роботи
Бразалук Т.О.



Висновок
Екологічна ситуація, яка склалася в країні, постійно вимагає швидкої перебудови мислення людства і кожної конкретної

людини, формування екологічної свідомості і екологічної культури. У зв'язку з цим екологічна освіта і екологічне виховання
стають новим пріоритетним напрямком педагогічної теорії і практики. Бережливе ставлення дітей до природи виховується
через проведення таких екологічних тижнів у школі.

Метою проведення тижня було довести до усвідомлення про велике значення екології не лише в школі, а і в
повсякденному житті людини. Сподіваємося, що цей тиждень не пройде безслідно у дитячих душах. Хотілося б, щоб усі робили
більше доброго у своєму житті, адже допомогти ближньому й берегти природу набагато легше, ніж нам здається. Підводячи
підсумки, можна сміливо сказати, що тиждень цей надовго залишився у пам’яті учнів. Всі мали чудову можливість дізнатись
багато нового та пізнавального, а головне-гордо нести звання еколога!


