
Лайфхаки з екологічного 

виховання дітей

*

Вікторія Сломчинська,

головна бібліотекарка  читальної зали

Херсонської обласної бібліотеки для дітей

імені Дніпрової Чайки



*



* Проєкт «Здорова хвиля» 



*Проєкт «Здорова хвиля» 



*Проєкт «Здорова хвиля» 



* ТАЄМНИЦІ ЕКОЛОГІЇ

ХЕРСОНЩИНИ



«Зелений клас»

у школі №30



*Таємниці екології Херсонщини

1.Дати, пов’язані з природою

2.Визначаємось, що означає 

«екологія»-слово про наш дім

3.Термінологічна вікторина

4.Краєзнавча вікторина

5.Вирощуємо «екологічне дерево»

6.Говоримо про екологічні проблеми міста Херсона

7.Діти вгадують назви дерев, якими можна 

озеленити місто.



* Вирощуємо «екологічне дерево» 



*Впізнай дерево за листям



*НАШ ДІМ – ЗЕМЛЯ

Віртуальний екологічний уїк-енд

До Міжнародного дня подяки рослинам - 13 квітня



Бліц-турнір 

«Аnimals & Plants»





Інтерактивне опитування

у застосунку «MentiMeter»



* Інтернет-сервіс мультимедійних дидактичних вправ

LearningApps



*Воркшоп

«Екологічний бумеранг»



*Воркшоп (англ. - workshop) -

інтенсивний навчальний захід, на 

якому учасники навчаються, перш 

за все, завдяки власній активній

роботі.

* Воркшоп - це робоча майстерня, 

місце, де освоюються найбільш

практичні навики.



*4 команди з відповідними
напрямками роботи:

«ПОВІТРЯ» - інформація і факти про стан 
атмосфери;

«ВОДА» - інформація і факти з 
екологічної проблеми водного басейну;

«ЗЕМЛЯ» - інформація і факти деградації
земель;

«ТВАРИНИ» - інформація і факти про 
знищені види тварин.



*Робота в командах



*



*Кожна команда 

презентує свою роботу



*



*Звичайними товарами для людства
стали:

*

*пляшка живої води

* повітря у пакетах,

* парасолька від кислотного дощу,

* респіратор від смогу.

Завдання для команд – створити
рекламу відповідних товарів. Далі -
презентація командами реклами свого
товару. 



* Презентація командами реклами свого товару



* Клуб інтелектуальних ігор, присвячений охороні довкілля 



*Ресайклінг – вторинна 

переробка сміття



* «Вітамінна вікторина»



* Краєзнавча еко-мандрівка

«Зелений експрес»





*Шість «вагонів»

* «Зеленого експресу»: 

*(тематичні інформаційні комплекси)

* бібліо-вагон; 

*еко-вагон; 

*art-вагон; 

*вагон «СВ-патріот»; 

*караоке-вагон;

* вагон-ресторан. 



* «У пошуках знайомих незнайомців»

Краєзнавчо-пізнавальна експедиція



*Гра у вуличному форматі



*Зоокараоке



*Завдання  гри

*Зоокараоке

*Населені пункти

*Чи правда, що…

*Хвилинки-інформинки

*Бабусині забобони

*Морський круїз

*Чорноморський заповідник



* «Майбутнє Землі в твоїх руках»

Екологічний онлайн-діалог





* «Весела планета» чи «Сумна планета»



* «Весела планета»    чи        «Сумна планета»

*Багатофункціональний інструмент Wordwoll





* VІ Всеукраїнський фестиваль педагогічних ідей

«Оберігаємо планету разом» .14.05.21



* Розповідаємо про творчі здобутки бібліотеки




