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ПРАКТИЧНІ ІДЕЇ НАОЧНОЇ АГІТАЦІЇ ТА ЕКОПРАКТИКИ

для навчання широкого кола українців 

екологічній культурі та відповідальності. 

mailto:zosh15-nizhyn@yandex.ru
mailto:virginia688@yandex.ua
mailto:peteno@uacity.com


ЕКОЛОГІЧНІ
ПОВЧАЛЬНО-РОЗВАЖАЛЬНІ 

КОМІКСИ-ДОМАЛЬОВКИ
ВІД 11-РІЧНОЇ МИРОСЛАВИ ПАВЛЮЧЕНКО

«ЯК СМІЛИВА ЛИСИЦЯ ФОКС ЛІС РЯТУВАЛА»

М. Павлюченко

Книжка-

домальовка



Екологічні настільні ігри

11.

З 1 сосни за 1 рік збирають 2-4 кг смоли, близько 10 кг хвої, яка йде на

виробництво вітаміну С та інших ліків для лікування легеневих захворювань.

Л. Петренко

Правила 

та

методичні 

рекомендації

до дитячої 

настільної гри 

«Захисти 
ялинки!»

Настільна дитяча гра 
«Захисти ялинки!», створена в техніці «колаж»

ЗРАЗОК КАРТКИ З ІНФОРМАЦІЙНИМИ ПОВІДОМЛЕННЯМИ



Настільна дитяча гра «Сміття – загроза для ялинки!»
Л. Петренко

Правила 

та

методичні 

рекомендації

до дитячої 

настільної гри

«Сміття – загроза 
для ялинки!»

«Від найменшої в лісі смітинки плачуть
і рослинки, і тваринки.

Несе сміття загрозу й зеленій ялинці».

ЗРАЗОК КАРТКИ З ІНФОРМАЦІЙНИМИ ПОВІДОМЛЕННЯМИ

15.

Підраховано: в океан кожного року викидається 5 мільйонів тонн пластику. Коловорот течій «зносить» все це сміття

до так званого Великого тихоокеанського звалища. Дуже часто пластикове сміття помилково ковтають тварини, що

мешкають в океані, від чого мільйонами гинуть.



Настільна дитяча гра «Допоможи ялинці боротися з димом!»

Л. Петренко

Правила 

та

методичні 

рекомендації

до дитячої 

настільної гри

«Допоможи ялинці 
боротися з 
димом!»

ЗРАЗОК КАРТКИ З ІНФОРМАЦІЙНИМИ ПОВІДОМЛЕННЯМИ

12. При згорянні поліетиленового пакета чи пластикової пляшки в повітря вивільняється до 75 отруйних

хімічних сполук. У людей від них «дере» в горлі, з’являється кашель, подразнення очей та носа, головний біль.

Чорний дим від тління пластикового сміття містить речовини, що викликають рак.

При горінні гуми, утворюється канцерогенна сажа і оксиди сірки, які викликають запалення слизової оболонки,

котра вже не може протистояти мікробам.



Інформаційне еколото

Л. Петренко

Правила 

та

методичні 

рекомендації

до дитячої 

настільної гри

«Інформаційне 
еколото»

Зразок екологічного довідничка для гри в еколото

Абетка Безпеки: «Ялинка застерігає!»

Щоб новорічне свято не принесло біди, необхідно чітко пам’ятати правила протипожежної безпеки:

Прикрашаючи ялинку, категорично забороняється використовувати відкритий вогонь: свічки, сірники. Щоб ялинка

сяяла вогнями – придбай електричні гірлянди.

Однак, електричні гірлянди повинні бути перевіреними, ні в якому разі не саморобними.



Екологічні конструктори

Л. Петренко

Правила 

та

методичні 

рекомендації

до моделювання 

екологічними 

конструкторами

Екологічний конструктор із 
деревини ялини та сосни

Екологічний конструктор із 
солоного тіста

М’який кольоровий 
настільно-напільний екоконструктор



Набір екологічних магнітних мозаїк «Екодизайн» Л. Петренко

Правила 

та

методичні 

рекомендації

до моделювання 

екологічними 

конструкторами
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Екопазли «Помалюй частинками»

Л. Петренко

Методичні 

рекомендації



Екологічний конструктор 
для учнів початкової 

школи



Дослідження 
"Паралельного світу " з 

Валерієм Сараулою

Л. Петренко

Методичні 

рекомендації

ПРАКТИЧНІ ІДЕЇ НАОЧНОЇ АГІТАЦІЇ 

ТА ЕКОПРАКТИКИ

для навчання широкого кола українців 

екологічній культурі та відповідальності

Листівки-повідомлення 
для мешканців 

нашого міста

Турботливій матусі –
на замітку: 

«Ялинкова аптека»

Батьківський екологічний 
всеобуч

Екологічні пам’ятки 
для дорослих
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Несанкціонована 
вирубка дерев 

заборонена!

Будьте екокультурні!Соціально-екологічні 
заборонні знаки для 

дорослих

Будьте відповідальні!



Не рубай ялинку! Хай росте!

І радіє сонцю серед лісу!

Нехай шишку білочка гризе

В запашних її розлогих вітах!

Л. Петренко

Екологічні 
попереджувальні 

та заборонні 
знаки для 

дорослих та дітей


