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Знам'янська  спеціальна  загальноосвітня школа–інтернат І-ІІІ ступенів 

 Досвід роботи            

Башняка  

Євгенія Миколайович      



Екологічне виховання в системі 

всебічного розвитку особистості  

Все задумано мудро в природі – 

Жити треба у мирі і згоді, 

Зупинімось – останній є шанс! 

Ця планета не тільки для нас! 



 виховувати любов і повагу до природи,  

розуміння необхідності піклування про неї;  

  готовність жити у злагоді з природою й у 

відповідності до її законів; 

  спонукати до збереження неповторної краси 

рідного краю; 

  формувати почуття відповідальності за стан 

природного середовища; 

 

Основні завдання                        

екологічного виховання: 



  формувати активну життєву позицію, 
усвідомлення учнями масштабів екологічної 
кризи, знання й розуміння причин і наслідків 
негативного впливу людства на природне 
середовище; 

 формування нового типу мислення, вироблення 
нових ідей зі збереження довкілля; 

 посильна практична діяльність, спрямована 
на виявлення нагальних проблем і покращення 
стану природного середовища, 

  навчати бачити красу навколо себе, 
розвивати почуття прекрасного. 
 

 



Форми та методи  

екологічного виховання  

 проведення годин спілкування з природою; 

 проведення екскурсій в природу; 

 написання оповідань, есе про красу рідного краю; 

 проведення зустрічей з охоронцями природного 
середовища;  

 святкування Всесвітнього Дня Землі (22 квітня); 

 участь у конкурсах «Екологічними стежинами», 
«Подих осені» (виставки робіт учнів із неживого 
природного матеріалу, конкурси творів про природу та 
її збереження, поетичні конкурси на кращий вірш чи 
пісню про природу, конкурси малюнків чи фотографій, 
анкетування); 



 участь в акції «Чиcте подвір'я», «Школа – наш 
дім, ми – господарі в нім»; 

 проведення агітаційно-роз'яснювальної роботи 
(про шкідливість спалювання опалого листя, 
неприпустимість винищування первоцвітів 
тощо); 

 проведення анкетування з питань покращення 
екологічного стану довкілля; 

 проведення бесід з екологічного виховання; 

 вивчення правил поведінки на природі; 

 проведення екологічних ігор; 

 організація виставок учнівських робіт, 
малюнків, творів, віршів. 



Екскурсії в Чорний ліс 

А придивіться,  

будь ласка, 

У лісі  всюди  -  казка. 



Буденну прогулянку можна 

перетворити на 

захоплюючу гру-змагання 

«Хто більше помітить 

живих об'єктів» або «Хто 

більше помітить красивого 

в природі». 



Участь в акції «Чиcте подвір'я»,  

«Школа – наш дім, ми – господарі в нім» 



Участь в конкурсі 

“Подих осені” 



«Природні пам’ятки Кіровоградщини» 
          Колективна творча справа, присвячена  

75-річчю утворення Кіровоградської області 

Нема без кореня рослини, 

 А нас, людей,  

                без   Батьківщини. 



Зустріч з працівниками  

Чорноліського лісництва 



Фотоконкурс  



Традиційні класні свята 

 День іменинника 

 “Ти – громадянин України”  

    (вручення паспорту) 

 День захисника Вітчизни 

 Свято матері 

 Свято першого та  

  останнього дзвоника 

 



“Веселі старти”  

Традиційне шкільне свято 

 


