
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



 

 

 

 

                              : проект «Прибери Планету» або Урок Миру, Добра та Злагоди з Природою . 

 

                              : привернути увагу до екологічних проблем сучасного світу, до актуальної екологічної 

проблеми сучасності – засміченості, з’ясувати, як впливає погана екологія на здоров’я людини; знайти 

шляхи подолання проблеми; виховувати загальнолюдські цінності.  

 
 

 

 

 

 

І. Організаційна частина. 

 
1.1.Вправа «Намалюй свій настрій» 
 

    Розкажіть про намальоване 

- Чи важко вам було розказувати про свій настрій, про потаємне. Що нового ви дізналися про 

оточуючих, однокласників? 

 

2.1. Сценка: «Шкільне подвір’я» 

 
    Тепер подивимось, який настрій у наших гостей 

      Двоє учнів сидять за комп’ютером і розглядають план шкільного подвір’я. 

— І як його тут прибирати? 

— І що його тут садити? (Думають.) 

Заходять ще два учні. 

— Хлопці, що це ви робите? 

— Та ось, вчитель запропонувала розробити план участі в проекті «Прибери планету». От і думаємо, як 

навести порядок на шкільній території. Що краще посадити на шкільному подвір’ї. Що ми можемо 

зробити власними силами? 

— А що, якби біля нашого ставочка прибрати (показує на план) та посадити бамбуковий гай, і росте 

швидко, і красивий — вудочки з нього зробити та й ловити рибку. 

— Та що бамбук! Ех, посадити б ананаси, фінікові й кокосові пальми. Уявляєте (робить мрійливе 

обличчя), приходили б у шкільну їдальню, а там подають тобі кокосове молоко, фініки, ананаси. Ніхто б 

не відмовився. 

— А ось тут, за школою, я б посадив манго, лимони, мандарини й апельсини. Восени на перерву 

вибіжиш, а вони висять на гілках жовтогарячі, красиві, смачні. 

— Друзі! Ну про що ви говорите, ви  повинні розуміти, що ці рослини не можуть рости у нашій 

місцевості! 

— А що ти пропонуєш? Тополі вирощувати, липи, берези, яблуні? Це не цікаво. Ми їх кожен день 

бачимо. Про них вже все відомо. (Усі схиляються над столом.) 

      Відкриваються двері, заходить Чобіт і Сміття. Вигляд у них незалежний, руки в кишенях, щось 

насвистують. 

      Чобіт. Як вас багато! Чому це всі тут зібралися? 

      Учень. А ви хто такі? 

      Чобіт. Я Чобіт — гроза клумб, газонів і зелених насаджень. 

      Сміття. А я Сміття — гроза чистоти і порядку. 

      Учень. Вам тут робити нічого. Ми обговорюємо глобальні проблеми: як планету прибрати, як 

зробити територію школи красивою, де посадити рослини. А від вас — одні неприємності. 

      Сміття. Значить, прибиранням вирішили зайнятись? Нічого у вас не вийде. Щоб не прибирали — все 

одно засмічу. 

      Чобіт. І щоб не посадили — все одно витопчу. І тут, і тут, і ось тут! 



      Учень. Ідіть звідси геть! 

      Вчитель.. Ні, діти, їх не можна проганяти. Їх треба перевиховати. Нехай залишаються з нами і 

послухають, про що ми будемо говорити. Це ми ще побачимо, хто кого перевиховає. 

 

2. Оголошення теми й мети. 
 

      Отож,. Тема нашого засідання: участь у проекті «Прибери планету». Сьогодні обговоримо питання: 

чи є вихід із сміттєвих лабіринтів у нашому місті? 

 

3. Основна частина. 
 

 

3.1. Вступне слово вчителя. 
 
     Згідно з прогнозами науковців населення Землі може подвоїтись протягом наступних 50 років. 

Майже 12 млрд. людей повинні навчитись жити на земній кулі, довжина екватора всього 40 000 км, і не 

просто жити, а як добрі господарі дбати про землю – свій власний дім, оберігати її. 

 «Усі ми пасажири одного корабля, що називається земля» - сказав Антуан де Сент-Екзюпері. Тому 

священний обов’язок усіх полягає у постійній турботі про благо нашого спільного дому, а отже, й про 

себе. 

     Дехто вважає, що нічого не трапиться, якщо я кину папірець, недопалок, викину пляшку з-під напою, 

залишу в лісі недоїдки, а насправді ми бачимо навколо жахливі сміттєзвалища. По тому, як людство 

ставиться до проблеми сміття можна судити наскільки суспільство цивілізоване. 

 

3.2. Вправа «Очікування» 
 

   Друзі, ви почули тему нашого уроку, мету і я хочу, щоб ви зараз на цих чудових квіточках ви 

написали свої очікування від часу проведеного разом, від почутої інформації та нашого спілкування. 

 

3.3. Вправа « Повторення правил роботи в групі». 
 

 Сонечко – промінчики (правила) 

 -       приходити вчасно 

 -       бути доброзичливим 

 -       бути позитивним 

 -       говорити по одному 

 -       лаконічність 

 -       толерантність 

 -       гендерна рівність 

 -       право власної думки 

 -       право піднятої руки 

 -       говорити по суті 
 -       правило «стоп» 

 Якщо правила виконуються, то сонечко завжди посміхається. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.4. Слово підготовлених учнів. 

        Презентація 
Пропоную переглянути дві сторони краєвидів. Перша — це чарівні краєвиди рідного Запоріжжя. 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Так, природа нашого краю унікальна й неповторна. Кожен її куточок прекрасний по-своєму. Духмяні 

пахощі нам дарують розквітлі сади навесні, а літні галявини щедро пригощають своєю красою. Величаві  

Хортицькі сосни та біляві березняки, зустрічаючи пташиним співом, наповнюють любов'ю наші серця. 

Справді, наше Запоріжжя  - щедре й привітне, проте останнім часом живеться йому нелегко. 

      Отож, відкриймо другу сторінку. 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

— Чи знайомі вам ці краєвиди? Чи тривожать вони вас? Які почуття викликають? 

 

Я проста людина і хочу сказати, 

Що все це сміття ми десь маєм прибрати, 

І мусимо кожен ми сил приложити, 

Щоби якнайменше довкола смітити, 

 

Бо стане Земля — велетенський смітник 

Ось був чоловік — та й на звалищі зник. 

А все те, що ми мусимо десь викидати, 

Ми можемо з користю переробляти. 

 

Планету живою лишити ми мусим, 

Інакше сміттям її просто задушим. 

У вік електроніки й вічних систем 

Ми маєм позбутись сміттєвих проблем 

І з гаслом коротким «Хай згине сміття!» 

Щасливими зробим планету й життя. 

 

      - Шановні друзі! Як вийти з сміттєвих лабіринтів вивчали три екологічні групи. 

      Надаємо їм слово для інформації, де вони викладуть суть проблеми та дадуть свої пропозиції для їх 

вирішення. 

«Хай планета наша чиста розцвітає людям на добро». 

 

3.5. Фізкультурна хвилинка «Руханка» 

 

Ураган - руханка для тих: 

 -       має світле волосся 

 -       пив вранці чай 

 -       любить троянди 

 -       вміє кататись на велосипеді 

 -       посадив рослину 

 -       має котика 

 -       не викидає фантики від цукерок 

 -       веде здоровий спосіб життя 

 -       любить природу 

 Чи були серед вас ті, хто зовсім не рухався? 

 Ви всі добрі, гарні діти. 

 

3.6. Інформативні повідомлення робочих групп 

 
Інформація екологічної групи 1 

 

    Очевидно, що підвищення якості життя пропорційно збільшенню кількості відходів, що продукує 

людство. Статистика каже, що звичайна сім’я викидає щоденно в середньому 5 кг сміття. Звичайне 

сміття оточує нас скрізь: воно під ногами, в лісі, в кущах, в річках, морях, під вікнами багатоповерхівок. 

В смітті граються наші діти. Воно стало атрибутом нашого життя. Екологи називають проблему 

засміченості екологічною катастрофою. Скоро сміття поглине нас, нашу цивілізацію. 

    Працюючи над цією темою, ми дізнались багато цікавого. Наведемо приклади. У землі не гниє 

бляшанка 50 років, поліетиленовий пакет — 200 років. У сухих звалищах папір не розкладається 

десятиліттями, спалений же папір — черговий внесок у негативні зміни клімату, розвиток парникового 

ефекту. Вторинна переробка однієї тонни паперу зберігає близько 30 тис. літрів води і 2,3 м3 простору 

на звалищах. Старий папір можна використати і на присадибній ділянці. Подрібнений і внесений у 

ґрунт, він поліпшує його структуру і сприяє підвищенню врожайності. 

 



 

 

 Мозковий штурм. 

 

     «Що таке сміття? Чим воно загрожує здоров’ю людей» 

 Сміття:  Загрози 

 Поліетилен, пластмаса, скло, будівельні відходи, залишки їжі, метали, деревина, дрібне побутове 

сміття, папір, непотрібні речі. Сморід – хвороби дихальних шляхів, астма, алергія, отруєння, хвороби 

печінки. 

 Виділення хімічних речовин – отруєння, хвороби печінки, нирок, очей, рак. 

 Забруднення водойм – неможна купатися, отруєння, хвороби шкіри, мор риби, лептоспіроз. 

Типовий склад міських відходів: 

 -       папір – 14% 

 -       мілке сміття – 17,9% 

 -       гума, шкіра, деревина – 8,1% 

 -       харчові відходи – 7,5% 

 -       метали – 8,7% 

 -       скло – 8,21% 

 -       інше – 1,6% 

     Висновок. Сміття, його величезна кількість навколо призводить не лише до засміченості, а й до 

хвороб людини. 

Тому пропонуємо: 

1. Цей рік оголосити роком без сміття. 

2. Боротися зі стихійними звалищами, захаращенням природи пластиковими пляшками, целофановими 

пакетами та іншим сміттям. 

3.   У місцях несанкціонованих смітників встановити знаки, плакати на екологічну тему.  

 

Інформація екологічної групи 2 

  

      Наша екологічна група працювала під девізом: «Жити щасливо і жити в злагоді з природою — одне 

й те саме». 

      До природи є лише один вхід — з боку доброти. 

      Головне правило, якого ми мусимо дотримуватись, — не шкодити природі. Адже природа дає нам 

красу, радість, здоров’я. А чи знаєте ви, скільки сміттєзвалищ та засмічених територій у нашому місті? 

      Так, дуже багато. Нами проведено рейд-перевірку чистоти а і ми виявили, що побутовим сміттям 

забруднено більшість території . 

Тому пропонуємо: 

2. Випустити екологічні листівки та розвісити їх. 

3. Написати лист-звернення до всіх людей майбутнього. 

4. Учням школи очистити територію школи та територію біля свого дому. 

6. В кожному класі провести цікаві бесіди про бережливе ставлення до природи. 

7. Провести екологічну анкету серед учнів школи. 

8. Розробити пам’ятку юним туристам та відпочиваючим у лісі. 
 

      Учні зачитують зміст екологічної анкети, пам’ятки юним туристам . 

Анкета 

1. Куди ви подінете сміття після відпочинку в лісі? 

а)   Викинете в багаття; 

б)  закопаєте; 

в)  заберете додому. 

2. Що ти пропонуєш зробити, щоб наша школа, місто стали ще красивішими? 

3. Закінчіть речення: «Якби я був міністром екології, я б…» 

 

 

 

 



 

 

Пам’ятка 
 

1. У походах намагайтеся користуватися старими стоянками для відпочинку. Приберіть за собою сміття. 

2. Не кидай сміття: папір, скло, порожні пляшки, консервні бляшанки. Сміття забирайте з собою, 

викидайте у спеціально відведені місця. 

3. Насмітив — прибери! 

4. Не лінуйся здавати макулатуру, не викидайте у сміття і не спалюйте папір. 

      Головне правило, якого ми мусимо дотримуватись, — не шкодити природі. Адже природа нам дає 

красу, радість, здоров’я. 

 

Інформація екологічної групи 3 

 

Наш девіз: 

Немов собі на злість, 

Ми Землю кривдим дуже. 

Злелій її, омий, очисть, 

Мій добрий, юний, друже! 

 

      Чи знаєте ви, що більшість людей на Землі не зайняті своєю головною справою — прикрашанням 

двору, вулиці, берегу річки. 

      Тому ми пропонуємо: 

1. Навчитись самому і навчати друга цінувати прекрасне, не ганьбити себе і свій рід. 

2. Не смітити самому та бути прикладом для інших. 

3. Провести конкурс — захист екологічного проекту «Краще шкільне подвір’я». 

4. Знайомити учнів з екологічними проблемами. Організувати виступ шкільної агітбригади «Еколог» на 

тему «Вихід із сміттєвих лабіринтів». 

 

 

3.7. Вправа «Перевтілення» 

 
     У мене на столі є кошик, в якому зібрані предмети, які перестали бути потрібними, тобто вони 

перетворились на сміття і їх збираються викинути. 

 Пофантазуйте: якби я був…, я хотів би, щоб з мене зробили… . 

Кожен предмет у світі, не хоче стати сміттям непотрібним, а хоче довго бути корисним. 

Чи легко вам було відчути себе непотрібним? 

 Як ви знайшли застосування предмету: самостійно чи радились? 

 

3.8. Вправа- руханка «Хто швидше» 

 
     Ви бачите, що одній людині важко було знайти рішення, щось зробити. Завжди краще, якщо поряд є 

надійне плече товариша. 

     А зараз, спробуйте попрацювати всією командою. Побудуйте, використовуючи всіх учасників: 

квадрат, трикутник, коло, овал, букви П,Л,Т, об’єднайтесь по 2, 3, 4, 5. Прошу знайти зайняте місце за 

столами. 

 

3.9.Гра «Лист у майбутнє» 
 

     Екологічна  проблема - засміченості  дуже актуальна на сьогодні. Людство  перестало бути 

господарем у своєму домі. Викинути сміття стає  звичним перетворюється на погану звичку. Страждає 

від цього й наша країна. За статистикою Україна посідає перше місце в Європі за кількістю відходів на 

душу населення… і є лідером по кількості онкохворих та хворих на алергію і серцево-судинні 

захворювання. Чи не бачите ви зв’язку між цими сумними лідерствами. 



 Стурбований таким сумним становищем і всесвіт. Наша блакитна, планета, як і її називали раніше, 

почала тьмяніти, покриватись брудом та сміттям . Ми, підростаюче покоління, освічене, культурне, яке 

дбає про своє здоров`я, своє майбутнє та про майбутнє своїх дітей напишемо листа в майбутнє, 

нащадкам із своїми пропозиціями. Що робити, щоб зменшити кількість сміття. 

 Пишемо листи. 

 1.      Впровадити обов`язкову систему роздільного збору й сортування сміття (Разом- сміття, по 

одному- цінна сировина) 

 2.      Створення заводів по переробці сміття. 

 3.      Створення сучасних очисних систем для стічних вод на підприємствах. 

 4.      Використання  нової техніки. 

 5.      Створення екологічно-чистих технологій переробки та знешкодження. 

 6.      Штраф за викидання сміття. 

 7.      Друге життя непотрібних речей. 

 8.      Організація суботників. 

 9.        Креативні ємності для сміття. 

 10.     Агітаційна робота. 

 

     Всі ті заходи, щодо зменшення кількості сміття,допомагають боротись  з проблемою сміття,  а 

значить і з проблемою збереження  власного здоров`я.  

 

3.10.Створення агітаційних плакатів «Чиста планета-здорова людина» 
   Прошу вас у групах створити агітаційні плакати  «Чиста планета - здорова людина». 

 

ІІІ. Заключна частина 

 
3.1.Обговорення вправи «Очікування» 

 
     -Чи справдились ваші очікування? 

 Якщо так, то вплетіть свою квіточку в цей віночок, що символізує безкінечність, безкінечність життя на 

землі, позитив, здатність творити прекрасне, здатність бути господарями не дати засмітити планету, 

своє життя , свої думки. 

 

3.2. Вправа «Мікрофон» 

 
     «Що я буду робити, щоб світ навколо став чистішим…»Передаємо з рук в руки глобус. 

 

3.3. Прощання. 

 
     Дерево –символ життя, а ми його гілочки. 

 То ж за допомогою цих стрічок прикрашаємо його і побажаємо нашій планеті, своїм товаришам 

міцного коріння, міцного стовбуру та  розлогої   крони..(Діти пов'язують стрічки на гілки) 

У природі немає ніякого сміття. Усе, що створила природа, є початком чогось нового. Але ми , люди, у 

процесі життєдіяльності створюємо сміття, яке не знаємо куди  подіти. Стає дедалі менше і менше 

місць, де його можна розмістити, оскільки люди не хотіли б жити поруч з сміттєзвалищами. Чим більше 

місто – тим більше звалище. 

 В Україні під цілими горами сміття вмирає земля. На якій можна було б вирощувати хліб та сади, а 

підземні води забруднюються настільки, що жителі сіл черпають зі своїх колодязів не воду, а рідину, 

часту не придатну для пиття. Люди сьогодні стурбовані тим, що небезпечні речовини зі сміттєзвалища 

можуть потрапляти до грунтових вод, створюючи проблеми для майбутнього. Окрім звалищ офіційних, 

за які відповідають певні служби, існують так звані стихійні. Неодноразово ми бачимо їх за містом і 

навіть у самому місті, у дворах чи лісопаркових зонах. За них часто взагалі ніхто не відповідає, і 

мішанина з різноманітних видів сміття  розкладається (чи не розкладається) просто неба, отруюючи 

повітря, воду й землю. Все це змушує нас змінити наше ставлення до відходів. Так далі тривати не 

може. Багато людей не знають, яка частина того, що  вони використовують, стає відходами.Люди 

повинні розумно розпоряджатися тим, що приносять в свій дім. Розумне використання ресурсів має 



увійти у повсякденну звичку. Це досить складно, але такий спосіб життя змусить стати нашою метою, 

якщо ми хочемо створити суспільство стійкого розвитку. 

 

 3.4.   Виступ агітбригади.  
 

1-й еколог. Всім! 

Разом. Хто природу оберігає! 

2-й еколог. Всім! 

Разом. Хто її шанує й поважає! 

3-й еколог. Ми — члени шкільної екологічної варти. 

Разом. Шлемо вітання своє! 

4-й еколог. Вас вітає шкільна агітбригада». 

Наш девіз: «Станьмо на варті власного майбутнього». 

      Шість учнів повертаються спиною, на спині у кожного букви, з яких складається слово «еколог», 

учасники по порядку повертаються. 

Е   —  економне використання природних ресурсів. 

К   —  користуйся природою розумно. 

О   —  організація боротьби зі смітниками. 

Л   —  ліси — легені планети. 

О   —  операція «Посади свою калину», висаджування дерев. 

Г   —  господарське використання природних багатств. 

      5-й еколог. Ми — діти України і нас об’єднали три кольори: 

Синій — символізує чисте небо та прозорість джерел. 

Жовтий — багатство ланів і щедрість сонця. 

Зелений — колір життя. 

Нас цікавить — життя лісу і поля, степу і гірського водоспаду. 

Нас зворушує — схід сонця і спів птахів. 

Нас турбує — стан повітря, яким ми дихаємо, вода, яку ми п’ємо, земля, на якій ми живемо. 

Нас об’єднує — віра в те, що ми здатні зробити нашу Землю прекрасною і квітучою. 

      6-й еколог 

Ось такий ми народ рішучий, 

 І хочемо вам сказати, 

 Що землю від забруднення і вимирання 

      Разом 

Будемо ми рятувати! Клятва екологів 

      Бажаємо  охороняти природу рідного краю; допомагати у вирішенні екологічних проблем; 

присягаємось ніде і ніколи не ображати ні стеблиночки, ні мурашечки; прибрати нашу планету від 

сміття; на місці смітників посадити троянди. 

      1-й еколог 

О Земле рідна! Боляче душі 

 За ту збіднілу фауну і флору. 

      2-й еколог  

І сором задушевних тих сліпців, 

 Що нівечать безцінну твою вроду. 

      1-й еколог 

Сліпців, котрі не втямили азів, 

 Що справжнє щастя — в килимах із квітів, 

      2-й еколог 

У сріблі роз, у золоті хлібів, 

 У кришталях джерелець срібних. 

 

      Вашій увазі пропонуємо сценку «Вихід із сміттєвих лабіринтів». 

 

 

 

      



    3.5.Вправа «Вихід із сміттєвих лабіринтів» 
    Вчитель дякує кожній екологічній групі за проведену роботу. Вручає пам’ятні призи. 

 Чобіт і Сміття підходять до вчителя. 

 

      Сміття. А можна і нам щось сказати? 

 

      Чобіт. Ви знаєте, я ніколи не задумувався, наступаючи на рослини, витоптуючи їх. А зараз мені 

соромно. Я теж хочу брати участь у вашому проекті «Прибери планету», акції «Подаруй школі 

троянду». Можна? 

 

Діти відповідають «так» знімають з його плеча чоботи і пов’язують йому краватку учасника 

«Республіка Мрія». 

 

      Сміття. Мені теж соромно. Я визнаю свої помилки і смітити більше не буду. Я захопилося вашими 

ідеями і хочу теж стати членом вашої екологічної варти. Приймете? 

 

      Діти. Так! (Знімають з плеча сміття і пов’язують краватку.) 

 
Від бруду стогнуть ріки, 

Стоять в журбі поля, 

Забруднене повітря 

І скривджена земля. 

Людино схаменися, 

Спинися хоч на мить. 

Навколо озирнися - 

Невже так можна жить? 

 

 

І зимою, й літом, 

Пам'ятаймо я і ти, 

Треба нам природу берегти. 

Щоб сміялись діти 

І цвіла моя земля 

Будем світ любити - ти і я. 

 

Дніпро від горя плаче, 

Від болю ліс мовчить. 

І, тяжкий докір наче, 

Чорнобиль маячить. 

Невже не буде зрання 

Янтарною роса, 

Земля страждає в ранах, 

Зника її краса. 

 

Є Божий храм, 

Є храм науки, 

А навкруги - природи храм, 

Де є ліси, озера, луки, 

Які дарують щастя нам. 

Боже! Хай воля твою допоможе 

Нам мудрими й мужніми стати, 

Землиці твій дар зберігати; 

Барвисте, ошатне вбрання. 

Не йти по землі навмання, 

А бачити кожну стеблину, 

У серці нести Україну. 

 

 


