


Актуальн�сть проекту
  Серед важливих проблем сучасност�, що турбують людство, особливо вид�ляються
еколог�чн�. Актуальн�сть проекту полягає в тому, що еколог�чн� проблеми набувають
планетарного масштабу. Нин� еколог�чну ситуац�ю в св�т� вважають кризовою. Саме
тому важливо навчити д�тей любити св�т природи, щоб у них виникло бажання
захищати � збер�гати довк�лля. Д�ти повинн� розум�ти насл�дки згубного впливу та
споживацького в�дношення до навколишнього природного середовища. 

     Отриман� знання про навколишн�й св�т повинн� п�дкр�плюватися практичною
д�яльн�стю та наочними прикладами для того, щоб д�ти бачили позитивний результат
своєї д�яльност� � мали бажання удосконалювати свої досягнення.

МЕТА

зд�йснення еколого-просв�тницької
роботи;
формування знань про природу,
природн� явища, рослинний �
тваринний св�т;
формування особистост�, яка здатна
св�домо, активно, творчо впливати
на навколишн�й св�т;
сприяти формуванню � розвитку
творчих зд�бностей школяр�в;
розвинути в учн�в почуття особистої
в�дпов�дальност� за стан довк�лля на
м�сцевому, нац�ональному та
планетарному р�вн�.

за формою проведення – �гровий
за к�льк�стю учасник�в – груповий
об’єкт п�знання – навколишн�й св�т
за тривал�стю – с�чень 2020 – травень 2021

ОСНОВНІ  ЗАВДАННЯ

ознайомлення з еколог�чними
проблемами;
розкриття проблем охорони довк�лля;
практична природоохоронна
д�яльн�сть;
формування мотивац�йних основ
еколог�чної св�домост� дитини;
формувати еколог�чне мислення та
еколог�чну культуру;
розвиток навичок ефективного
сп�лкування;
розвиток творчих зд�бностей;
популяризац�я читання.

МОТИВАЦІЯ

можлив�сть творчої самореал�зац�ї та
самовдосконалення;
усв�домлення власної потреби в
д�яльност�, спрямованої на захист та
збереження природи;
почуття в�дпов�дальност� за стан
навколишнього середовища;
усв�домлення значущост�
природоохоронного п�дходу до
довк�лля;
усв�домлення зв'язку здоров'я людини з
факторами навколишнього
середовища.

ХАРАКТЕРИСТИКА  ПРОЕКТУ

�гри
в�кторини
�нтерактивн� читання
book-мандр�вки
ситуативн� вправи
обговорення
майстер-класи

МЕТОДИ  РЕАЛІЗАЦІЇ



ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ

розум�ння багатогранної ц�нност� природи;
школяр� д�знаються про д�яльн�сть природоохоронних орган�в;
знання джерел еколог�чної небезпеки;
усв�домлення необх�дност� еколог�чного вибору як вибору, ор�єнтованого на
загальнолюдськ� ц�нност�; 
актив�зац�ї використання б�бл�отечних ресурс�в;
п�двищення творчої активност� учасник�в проекту.

База реал�зац�ї: б�бл�отека �мен� Андр�я Головка ЦБС Под�льського району
м. Києва (проспект Правди, 96)
 
Контактний телефон: + 38044-434-38-00.
 
Учасники проекту: учн� молодших клас�в
 
Орган�зац�ї-партнери: ШДС �мен� Соф�ї Русової
 
Терм�н реал�зац�ї проекту: с�чень 2020 – травень 2021 р.

НАПРЯМКИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЕКТУ

аг�тац�йно-просв�тницька
д�яльн�сть

 

природоохоронна
д�яльн�сть.

нформац�йно-комун�кац�йна
д�яльн�сть



ДОДАТОК № 1

ЗАХОДИ ЩОДО ВИКОНАННЯ ПРОЕКТУ
2020 РІК


