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Відродимо річку Либідь
Екологічний проект для дітей старшої групи
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Хто не знає легенди про заснування Києва бра
тами Києм, Щеком і Хоривом? За переказами, від
сліз їхньої сестри Либіді утворилася річка, що тече й понині. Сьогодні вона й справді
у невтішномустані — одна з найзасміченіших у Європі. Педагоги та вихованці київсь
кого дитсадка, розташованого поряд з річкою, вирішили змінити це! Про досвід
реалізації їхнього проекту читайте нижче.

О

снови екологічної культури і ціннісного
ставлення до довкілля закладаються в ди
тинстві. Вони інтегрують у собі знання, почуття
та дії. Тому, здійснюючи екологічне виховання,
педагоги мають стимулювати в дітей інтерес
до навколишнього середовища, апелювати до
їхньої емоційної сфери і створювати можли
вості для природозахисної діяльності. Реалізу
вати ці завдання нам допомагає метод проек
тів. В основі проекту завжди лежить актуальна
проблема. Він охоплює найрізноманітніші види
діяльності дітей: пізнавальну (зокрема пошуко
ву), мовленнєву, ігрову, образотворчу, конструк
торсько-будівельну. А ще дає змогу залучити до
взаємодії батьків та громадськість. При цьому
проект органічно вписується в основну освітню
діяльність закладу.
Наш дошкільний заклад називається “Либідь”,
оскільки саме поряд із ним під землею протікає
права притока Дніпра — річка Либідь. Вона має
цікаве історичне минуле і вкрай сумне сьогоден
ня (2011 року її визнали однією з найбрудніших
річок у Європі). Тому ми вирішили організувати у
старшій групі екологічний проект “Врятуймо річку
Либідь!”. У його підготовці нам дуже допомогла
парціальна регіональна програма “Я — киянин”.
© “Дошкільне виховання”, 2018, № 12

ЯК МИ МОТИВУВАЛИ
ДІТЕЙ І БАТЬКІВ
Роботу над проектом розпочали зі збирання
інформації про річку Либідь. Відомості доноси
ли до всього педагогічного колективу та батьків,
розміщували на інформаційному стенді “Виховуємо киянина разом”.
Розкрити жахливий стан річки дала можливість
підготовлена нами фотовиставка “Збережемо
Либідь разом”. Свої враження від неї відвідува
чі могли залишити у “Книзі відгуків”. Неможливо
описати дитячі переживання від побаченого та
почутого! Завдяки збуреним емоціям їх легко
було налаштувати на спільний з дорослими по
шук інформації, дослідницькі дії та започаткування проекту.

ВІД ПІЗНАННЯ ДО ДІЇ
Неподалік від нашого дитсадка, у парку Відрад
ний, Либідь бере початок. Під час цільової прогулянки діти мали можливість побачити на власні
очі занедбаний екологічний стан річки, що колись
була улюбленим місцем відпочинку киян: багато
побутового сміття у забрудненій воді та на березі.
Хлопчики й дівчатка за допомогою вихователів
досліджували стан води, намагалися очистити її
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