


Екологічні проблеми 
сьогодення





Гурток 
працює в 
Сумській 
обласній 
бібліотеці 
для дітей з 
2004 року.



2004 рік





Девіз гуртка «Будем
ми природі друзями». 



Мета – формування екологічної 
свідомості, відповідального відношення 
до оточуючого середовища, розвивати 
пізнавальний інтерес до природи.







Гуртківцями є діти, які
з 1 по 4 клас знайомляться з 

екологічними та 
природознавчими питаннями. 



Коли обираються діти для роботи в 
гуртку, з вчителем обговорюється 

можливість активної співпраці. 



На рік планується
7 занять екологічного 

гуртка «Світлячок».





22 березня – Всесвітній день водних ресурсів;
1 квітня – Міжнародний день птахів;
22 квітня – Всесвітній день Землі;
третя субота квітня – День довкілля;
26 квітня – Міжнародний день пам’яті 
Чорнобильської катастрофи;
22 травня – Міжнародний день біологічного 
різноманіття;
останній тиждень вересня – Всесвітній день моря;
4 жовтня – Всесвітній день тварин.

 Екологічні дати, які враховуються при складанні плану занять:









 Основні завдання роботи гуртка:
 Виховання гуманного ставлення до природи.

 Формування системи екологічних знань та уявлень про природу.

 Розуміння самоцінності природи.

 Усвідомлення себе, як частини природи.

 Виховання шанобливого відношення до всіх, без виключення видів, 
незалежно від наших симпатій і антипатій.

 Розуміння взаємозв’язку і взаємозалежності в природі.

 Розвиток вміння бачити і відчувати красу, привабливість кожного 
елемента довкілля, милуватися і захоплюватись ним. Підведення 
до розуміння неповторності і краси навколишнього світу.

 Навчання азам екологічної безпеки.

 Формування уміння раціонально використовувати природні 
багатства.

 Формування емоційно-позитивного відношення 

 до навколишнього світу.



Екологічний марафон «Пізнавай, люби та 
бережи безмежний світ природи»















Літературне свято 
«З чужої чужини, з далекого раю, пташки 

прилетіли до рідного краю»







Перелітні птахи
(слайд презентація)

















Обов’язковою традицією кожного заняття є книжкова виставка або 
тематична поличка присвячена безпосередньо темі,
яка розглядається,
адже бібліотека ніколи 

не забуває про своє
головне завдання 

популяризацію книги. 







Робота екологічного гуртка «Світлячок» сприяє розвитку 
пізнавальної активності у процесі вивчення питань охорони 
природи, природних явищ, вихованню любові до природи 
рідного краю, набуттю практичних умінь
і навичок, формуванню

екологічної культури.







Підготувала провідний бібліотекар 

відділу обслуговування 

користувачів молодшого віку 

Ругаль О.В.

м. Суми, 2021


