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Концепція  Нової  української  школи 

Компетентність «Екологічна грамотність  

і здорове  життя» 

Уміння розумно та раціонально 

користуватися природними ресурсами в 

рамках  сталого розвитку,  

усвідомлення ролі навколишнього 

середовища для життя і здоров’я людини, 

здатність і бажання дотримуватися   

здорового способу життя. 



“Куди б ви не тримали дороги по своїм 

землям, не давайте отрокам  причиняти 

шкоду  ні  своїм, ні чужим, ні селам, ні посівам, 

щоб стали проклинати вас...  

Що вмієте хороше, того не забувайте, а чого 

не вмієте, тому вчіться... з радістю 

починайте новий день, настроюйте себе на 

добрі справи...” 

Володимир Мономах «Повчання дітям»,  

1117 рік 

“Повчання дітям” – це перший методичний лист 

нащадкам про цінність природи , вміння 

користуватися її багатствами, піклуватися про неї. 

Проблема екологічного виховання не є новою в історії людства. 

Вирішити її намагались педагоги і мислителі різних поколінь. 



 

"Любов до природи слід виховувати 

 з раннього дитинства. 

Дітей, що не вміють ще ходити, 

треба частіше виносити на свіже 

повітря, щоб вони могли бачити 

рідне небо, дерева, квіти, різних 

тварин. 

Все це залишається в дитячій душі, 

осяяне почуттям радості, 

і покладе основи любові до рідної 

природи." 

                                 Григорій Ващенко 



Блага природа  

так про все подбала,  

що всюди ти 

знаходиш  

чому вчитися. 

 

Леонардо Да Вінчі 

Використання  епіграфів 



Краса природи – це 

одне з джерел, що 

живить доброту, 

сердечність і любов. 

 
В.О. Сухомлинський 



Щоб берегти землю, 

природу, 

Треба її полюбити, 

Щоб полюбити, треба 

пізнати. 

Пізнавши – неможливо 

не полюбити. 

М. Пришвін 



Дидактична гра “Що було б, якби...” 
До уроку  за темою“Навколишнє середовище”, 6 клас 

 

- раптом перестали квітнути рослини? 
- зникли лісові звірі і птахи? 
-не стало води на землі? 

Дидактична гра  

“Що буде, якщо...” 

До  уроку за темою 

 “Правила поведінки на природі”, 

5 клас 



 

 

 

Вправа«Реклама способів очищення 

води» 
До уроку за темою  «Забруднення  навколишнього  середовища і здоров’я. 

Питна вода і здоров’я. Небезпека  купання в забруднених водоймах  

 
Учні об’єднуються в групи та розробляють у довільній формі 

рекламу запропонованого їм способу очищення води.  

В кінці вправи відзначаються найкреативніші, 

найяскравіші,найпереконливіші, найнауковіші, 

найартистичніші відповіді за результатами таємного 

голосування. 



До уроку за темою 

  «Вплив  забруднення ґрунтів на здоров’я», 8 клас 

Вправа « Екологічна акція» 

Вчитель презентує світовий досвід розділення сміття та 

пропонує взяти участь в екологічній діяльності. 

Учні об’єднуються в групи та розробляють проект щодо 

вирішення проблеми утилізації сміття на рівні класу, школи, 

сім’ї, під’їзду, мікрорайону та презентувати його в 

класі.  

В подальшому вчитель сприяє втіленню даних проектів на 

шкільному рівні, стимулює реалізацію «сімейних» проектів. 



До уроку за темою «Поняття  про оздоровчі  

системи та  їх  складові», 8 клас 

Вправа «Оздоровчі системи» 

Учні об’єднуються в групи. Учитель пропонує 

опрацювати теоретичний матеріал щодо автора 

оздоровчої системи та її спрямованості, виконати вправи. 

Потім на «станції» залишається один представник групи 

- тренер, який презентує цю систему та її автора іншим 

учням.  

Інші учасники групи переміщуються за стрілкою 

годинника на наступну «станцію». Потім знову 

відбувається зміна Тренера. Кількість переміщень 

відповідає кількості станцій. 



Урок  за темою 

 “Взаємозв’язок фізичної, психічної, 

соціальної і духовної  складових здоров’я” 

Вправа «Холістична модель 

здоров’я» 

Учні об’єднуються в групи: 

«Фізичне здоров’я»,  

«Психічне здоров’я»,  

«Соціальне здоров’я», 

«Духовне здоров’я», 

«Взаємозв’язок складових 

здоров’я» 

Учитель пропонує опрацювати 

теоретичний матеріал складових 

здоров’я і шляхів їхнього 

формування методом «Джигсоу». 



До уроку за темою «Біологічні ритми  і 
здоров’я. 
Значення  сну в  юнацькому віці», 9 клас 

Вправа «Дискусія жайворонків, сов та голубів». 
За допомогою міні-тесту учні з’ясовують, до якої 
категорії належать вони.  
Об’єднуються в 3 групи та за допомогою інформації, 
наданої вчителем аргументують переваги і недоліки 
своєї  категорії.  
Результати роботи груп обговорюються методом 
«Акваріум» 



Карикатури  аргентинського  художника Стива  Каттса 

 

До уроку за темою “Екологічні  проблеми довкілля” 

Карикатури (від італійського слова «перебільшення») - це  жанр образотворчого мистецтва, який у сатиричній 

або гумористичній формі зображає соціальні, суспільно-політичні, побутові явища, реальних осіб або характерні 

типи людей.  

Приклади завдань для учнів за карикатурами  аргентинського  художника Стива  Каттса : 

підібрати заголовок 

написати репліки. 

скласти  історію з опорою на карикатуру 

записати можливі наслідки  

проаналізувати поведінку героїв карикатур. 

  



Приклади завдань для учнів  до коміксів датського  художника  
Херлуфа  Бідструпа: 
підібрати заголовок 
написати репліки. 
скласти  історію з опорою на комікс 
проаналізувати помилки персонажів коміксів. 



Дудл до уроку за темою “Екологічна безпека” (Інтернет) 

Google Doodle –це логотип Google, стилізований в честь певної 
події. Варіанти використання на уроках основ здоров’я: 
презентація   теми  уроку; 
презентація певної події (Наприклад “День захисту дітей”) 
створення власного дудла за темою уроку 
робота в парах: обговорення дудла за темою 
  





              Друдл до уроку 
“Добір одягу за сезоном”, 6 клас 

Друдл– це винахід американського автора-гумориста Роджера Прайса і креативного продюсера 

Леонарда Стерна, запропонований ними в 1950-х роках. Назва droodle є комбінацією трьох слів 

“doodle” (каракулі), “drawing” (малюнок) і “riddle” (загадка).  

Суть завдання полягає  в тому, що учням  пропонується описати картинку, яка має множинні 

значення. Наприклад: 

пропонується  удосконалити звичайні предмети одягу (блузка, спідниця, сорочка, плащ і т.д.),  

використовуючи при цьому дану вчителем картинку.(Практична робота “Добір одягу за сезоном”, 6 

класу) 

Такі вправи  сприяють  покращенню пам’яті  та концентрації, підвищують  

мотивацію, підвищують  креативність, надихають  на творчість та 

допомагають залучити  більшу кількість учнів до активної співпраці на уроці. 







Ігрова вправа  

«Класифікуй малюнок» 

Погляньте на дитячі 

малюнки і розкладіть їх 

відповідно до сфер 

життєдіяльності та 

обґрунтувати свій варіант 





Використання легенд, притч, мультфільмів, кліпів 



Ребята, берегите 

зрение! 



- Закрийте очі і спробуйте уявити 

собі, куди ми з вами потрапили. 

(Звучить музика з голосами птахів 

або шум моря…. 

 Діти висловлюють свої 

припущення) 



Вправи на релаксацію 
 

Мета вправ: створення позитивної 

атмосфери і приємного враження від 

заняття, яке б залишилося з дітьми після 

його завершення. 





Світлий , приємний  

настрій 

Сумний 

 настрій 
Душевний настрій 






