
__ МЕТОДИКА ПРОВЕДЕННЯ
РОЗДІЛ ПОЗ АКЛАСНИХ ЗАНЯТЬ

•*••*-•*• У 5-му КЛАСІ

Зустріч 1. ЯКЕ МАЙБУТНЄ НАМ ПОТРІБНО

Очікувані результати
Після цього заняття учні зможуть:
• розповідати про ідею сталого розвитку;
• пояснювати взаємозв'язок між способом життєдіяльності кож-

ної людини та стійким розвитком;
• здійснювати аудит, міркуючи над власним стилем життя.

Обладнання

Аркуші паперу для малюнків за кількістю учнів, кольорові олівці,
фломастери.

ОРГАНІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ
Вступна частина
Зазначте, що наступні кілька виховних годин буде присвячено

майбутньому нашої планети і спільній роботі над тим, щоб воно було
якомога кращим для кожного з нас, наших близьких, родичів та зна-
йомих.

Перш ніж почати, запропонуйте учням поміркувати, як змінилась
наша планета за останні кілька десятків років: на місці колишніх
лісів і луків з'явились величезні міста з багатоповерховими будинка-
ми, шляхи переповнились автомобілями, а небо — літаками. У кож-
ну домівку прийшла нова техніка, яку виробляють мільйони заводів
на планеті. І ці зміни тривають.

Попросіть учнів подумати, яким вони уявляють майбутнє Землі за
50 або 100 років. Запропонуйте намалювати його протягом 7-ми
хвилин. Готові малюнки повісьте на дошці чи частині стіни таким
чином, щоб їх усі бачили. Чотирьом-п'яти учням за їх бажанням за-
пропонуйте представити свої малюнки класу та пояснити, чи зручно
буде людям жити в такому майбутньому.

Інші діти можуть вивісити малюнки без пояснення, але групую-
чи їх. Як правило, учні відображають у творах свої очікування і по-
боювання. Тож, насамперед, розподіляйте їх на «оптимістичні» та
«песимістичні». Малюнки, де учні зображують два варіанти май-
бутнього, помістіть посередині. Коли роботу буде завершено, по-
просіть учнів поміркувати: чому у нас такі різні уявлення про май-
бутнє? Чого боїмося? На що очікуємо? Що треба робити, аби
сподівання справдилися?
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Зазначте, що багато людей на планеті прагнуть забезпечити її щас-
ливе майбутнє, і що на заняттях зі сталого розвитку учні матимуть
можливість разом попрацювати заради його наближення.

Основна частина
Запишіть на дошці слова «сталий розвиток» і спитайте в учнів,

як вони розуміють кожне з них. За необхідності додайте, що «ста-
лий» — це постійний, безперервний, стійкий, такий, що може відбу-
ватися весь час. Під словом «розвиток» розуміють зміни, які вини-
кають з часом у всіх предметах і явищах, а також у житті людини.
Наприклад, дитина стає дорослою, з маленького зернятка виростає
дерево, від калькулятора людство переходить до комп'ютера тощо.

Поєднані, ці два слова означають, що людство має розвиватися
безперервно, а це можливо лише, якщо для цього створено необхідні
умови.

Запитайте в учнів, що, на їхню думку, потрібно, аби людство існу-
вало і розвивалось? Вислухавши 2—3 відповіді, зверніть увагу учнів
на те, що найважливіша складова й умова розвитку людства — стан
довкілля та наявність відповідних ресурсів: повітря, води, корисних
копалин тощо. Тому використовувати ресурси, потрібні для повноцін-
ного життя, необхідно в такій кількості, аби бути впевненим, що їх
всім вистачить і сьогодні, і завтра.

Отже, стійким, або сталим, розвитком називають такий підхід до
життя, коли прогрес суспільства спрямований не тільки на те, щоб
задовольнити потреби нинішніх поколінь, а забезпечити можливість
існування майбутніх мешканців планети.

Проілюструйте це визначення схемою на дошці (див. рис. 5).
Запропонуйте навести конкретні приклади, як люди мають госпо-

дарювати, щоб «терези» знаходились у рівновазі. Зверніть увагу
учнів, що їхні приклади мають бути якомога конкретнішими (напри-
клад, слід менше виловлювати риби чи не виловлювати всю підряд;
не потрібно полювати на звірів; вирубувати ліси тощо).

Отже, щоб забезпечити сталий розвиток, необхідно розумно ви-
трачати наявні ресурси, багато з яких використовується у повсякден-
ному житті людей: вода, енергія, речі, які ми купуємо, тощо. А це
означає, що майбутнє нашої планети залежить від кожного з нас.

Ресурси для життя
людей у майбутньому

Рис. 5. «Терези» сталого розвитку
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Запропонуйте учням навести приклади такого способу життя в ро-
дині, який би підтримував «терези розвитку» в рівновазі (економити
воду, вимикати світло тощо).

Запропонуйте учням звернутись до спеціального опитувальника —
аудиту для дослідження способу життя, щоб дізнатись, чи всі можли-
вості для забезпечення сталого розвитку вони використовують.

Напишіть слово «аудит» на дошці та поясність його значення -
вимірювання, перевірка, підрахунок. Запропонуйте учням відпові-
сти на запитання, фіксуючи в зошитах (на робочих аркушах) свій
варіант. На дошці напишіть варіанти відповідей:

Завжди Часто Інколи Ніколи
Почніть повільно читати запитання аудиту, даючи учням мож-

ливість записати в зошиті його номер і варіант відповіді. Запропонуй-
те учням такі запитання:

1) Чи використовують у вашій родині непотрібні речі повторно
замість того, щоб їх викидати?

2) Чи використовуєте ви папір з обох боків?
3) Чи здаєте ви на переробку використаний папір?
4) Чи берете ви із собою сумку для покупок в магазин, замість

того, щоб купувати кожного разу новий пакет?
5) Чи вимикаєте ви світло та електричні прилади, коли виходи-

те з кімнати?
6) Чи ходите ви пішки, користуєтеся велосипедом замість авто-

буса або іншого транспорту?
7) Чи вимикаєте ви воду, коли чистите зуби?
8) Чи доглядаєте ви за рослинами вдома та в школі?
9) Чи завжди ви міркуєте про необхідність речі, яку бажаєте прид-

бати?
Після завершення роботи запитайте учнів:
• Яких відповідей найбільше? Про що це свідчить?
• Чи легко вам було відповісти на запитання?
• Які запитання були найлегшими? А які важкими?
• Які думки у вас виникли щодо свого способу життя?
Поділіться власним досвідом заповнення такого аудиту та перши-

ми враженнями й думками.
Заключна частина
Запропонуйте учням, підбиваючи підсумок заняття, відповісти на

запитання:
• Як вам працювалося?
• Що сподобалося (не сподобалося) найбільше?
• Чи вважаєте ви важливим для себе ознайомитися з питанням

сталого розвитку детальніше, чому?
• Про що ви розповіли б батькам після цього заняття?
Попросіть учнів розповісти батькам про заняття і спробувати пе-

реконати їх у необхідності подумати про сталий розвиток задля май-
бутнього.
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Зустріч 2. ГОТУЄМОСЯ ДО МІЖЗОРЯНОЇ ПОДОРОЖІ

Очікувані результати
Після цього заняття учні зможуть:
• розповідати про правила роботи в групах та дотримуватись їх;
• ставити запитання щодо особливостей планети Телас з погля-

ду сталого розвитку та відповідати на них;
• розповідати про себе та свої таланти і таланти інших.

Обладнання

Робочі аркуші паперу за кількістю дітей, посібники для учнів «Ки-
шеньковий порадник».

ОРГАНІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ
Вступна частина
Запитайте учнів:
• Чи вважаєте ви, що на інших планетах може бути життя?
• Які книжки про це читали або дивилися фільми?
Зазначте, що подальші заняття проходитимуть у вигляді фантас-

тичної гри «Міжпланетна подорож». Сьогодні необхідно з'ясувати,
куди подорожувати і навіщо.

Основна частина
Поясніть учням, що на час занять вони перетворюються на меш-

канців іншої планети: «Ми живемо на планеті Амріта в системі зірки
Альфа.

Ви (учні) були відібрані для першого учнівського обміну між мо-
лоддю планет Амріта і Телас, що в системі зірки Сол. Ви подорожува-
тимете до Теласа і житимете в сім'ях місцевих мешканців. Почувати-
ся впевнено на чужій планеті вам допоможе особистий "Кишеньковий
порадник" учасника міжпланетного обміну».

Роздайте копії «Кишенькового порадника» учням — один на
2—3-х осіб. Прочитайте разом з дітьми перший текст з нього «Приго-
ди і труднощі».

Продовжіть пояснення:
«Ви подорожуватимете у кількох невеликих зорельотах, укомп-

лектованих командами з 5-6-ти осіб. Зараз ви маєте об'єднатися в
такі команди та познайомитися одне з одним».

Сформуйте постійні малі групи — команди. Бажано, щоб об'єднан-
ня було випадковим, а не за бажанням.

Запропонуйте кожній групі протягом 5-ти хвилин вигадати назву
зорельота і девіз подорожі (можливо, і символ (емблему, логотип)
команди), виходячи з того, що вони направляються на дружню плане-
ту, щоб допомогти її мешканцям. Дайте слово групам для представ-
лення. Після цього звертайтеся до команд відповідно до їхньої назви.
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Наступне завдання учасникам — з'ясувати правила роботи в ко-
мандах.

Запропонуйте учням наведений нижче перелік. Його можна до-
повнити у разі потреби.

• Під час обговорення питань давайте змогу висловитися кожному.
• Говоріть по черзі, а не всі одночасно, поважайте думки кожного,

хто їх висловлює.
• Не перебивайте один одного.
• Допомагайте один одному в роботі.
• Працюйте на спільну мету.
З'ясуйте, чи всі зрозуміли правила. Попросіть учнів проголосува-

ти, чи погоджуються вони їх виконувати. Поясніть важливість до-
тримання норм поведінки для спільної діяльності.

Наступне завдання — з'ясувати, якими талантами володіє кожен
з членів команди, щоб знайти їм застосування під час польоту й пере-
бування на незнайомій планеті (це може бути здібність до навчання,
виконання певного виду діяльності, уміння розважати і підтримува-
ти іншим настрій тощо).

Для цього головуючий у групах має надати слово кожному учневі.
Члени команди розповідають про свої захоплення, уміння тощо. Учні-
секретарі записують почуту інсрормацію в таблицю.

Учень Таланти

Після завершення роботи команди мають презентувати результати
обговорення. Висловіть сподівання, що всі таланти учнів буде задіяно
під час подорожі і що ви залишаєте за собою право звертатись до них.

Зазначте, що настав час підготовки до подорожі. Запропонуйте
учням прочитати в «Кишеньковому пораднику» дані про планету Те-
лас (текст «Відомості про планету»). Аби переконатися, що всі за-
своїли матеріал, команди мають вигадати по 2-3 запитання, бажано
цікавих, на основі тексту. На цю роботу відведіть 7 хвилин.

Після завершення завдання кожна група має поставити свої запи-
тання (по одному-два) наступній за нею по колу команді, не повторю-
ючись. Якщо запитання виходять за рамки тексту, дайте учням мож-
ливість дофантазувати відповідь.
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Заключна частина
Обговоріть з учнями:
• Чи було це заняття цікавим? Чому?
• Чи готові ви для міжпланетної подорожі?
• Чи всі необхідні знання для допомоги теласіанцям ви маєте?
Наприкінці зазначте, що до початку подорожі учні матимуть мож-

ливість отримати більше інформації.

Зустріч 3. ЯК ВИРАХУВАТИ ЕКОЛОГІЧНИЙ СЛІД

Очікувані результати
Після цього заняття учні зможуть:
• пояснювати поняття «екологічний слід»;
• розповідати, як вимірюється екологічний слід людини;
• визначати чинники, що впливають на розмір екологічного сліду;
• висловлювати власні судження стосовно важливості знань про

екологічний слід.

Обладнання

Робочі аркуші паперу за кількістю учнів, кольорові олівці, флома-
стери, посібники для учнів «Кишеньковий порадник».

ОРГАНІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ
Вступна частина
Намалюйте на дошці умовне зображення планети Земля (див.

рис. 6). Основну увагу акцентуйте на тому, що її поверхня на 67 % -
океан, 11 % — скелі, пустелі, льодовики. Лише 22 % — це територія,
на якій людина живе або використовує її для забезпечення життя.

Рис. 6. Умовне зображення
планети Земля



28 Розділ III

Запитайте в учнів:
• Чи багато це — 22 % поверхні Землі?
• Для чого люди використовують цю територію? (Не лише меш-

кають, а й обробляють, здобувають корисні копалини, будують фаб-
рики та магазини, виробляють енергію, викидають відходи).

• Чи можлива ситуація, коли цієї території не вистачить на всіх?
Чому?

• Чи знаєте ви, скільки землі потрібно кожній людині для забезпе-
чення життя, всіх її потреб (в одязі, теплі, освітленні, харчуванні
тощо)? (Запропонуйте учням назвати конкретні цифри). Чому ви так
вважаєте?

Не коментуйте відповіді учнів — нехай дадуть простір своїй уяві.
Відведіть на цю роботу 5-7 хвилин.

Зазначте, що вчені, замислюючись над цими питаннями, сформу-
лювали таке поняття, як «екологічний слід людини». Саме роботі з
ним і присвячено сьогоднішнє заняття.

Основна частина
Прочитайте ланцюжком з учнями текст посібника «Екологічний

слід». Після кожного фрагмента тексту ставте відповідні запитання.
Наприклад:

• «Площа землі — зручна одиниця вимірювання екологічного сліду».
Запитайте: чому площа землі — зручна одиниця для вимірювання того,
як людина використовує ресурси і яке майбутнє очікує на неї?

• «Виробництво продуктів харчування потребує великих площ
суші». Запитайте: як виробництво продуктів харчування пов'язано
з площею? Що буде, якщо людство безперервно збільшуватиме їхнє
виробництво?

• «Для виробництва енергії необхідна територія». Запитайте: як
виробництво енергії пов'язано з площею? Що буде, якщо людство
збільшуватиме виробництво енергії безперервно"?

• «Все решта». Запитайте: як пов'язані з площею суші інші потре-
би людини? Що буде, якщо потреби людства безперервно зростати-
муть?

Після завершення цієї частини запитайте учнів: як пов'язана пло-
ща зі сталим розвитком?

Перед ознайомлення з фрагментом «Типовий екологічний слід» на-
гадайте учням, що вони — учасники космічної подорожі з планети Амрі-
та. Зазначте, що на цій планеті сформоване суспільство сталого розвит-
ку. Тому візит на Телас пов'язаний з необхідністю передати її мешканцям
позитивний досвід, зокрема, у виявленні екологічного сліду.

Після читання обговоріть: яким має бути розмір екологічного сліду
для планети сталого розвитку? Як розмір сліду пов'язаний із рівно-
вагою у розвитку планети? (Запропонуйте учням пригадати схему з
«терезами», щоб полегшити відповідь на запитання).
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Аби упевнитися, що ці ключові поняття засвоєні учнями, запи-
тайте їх:

• Що таке екологічний слід?
• Чи однаковий екологічний слід для всіх людей?
• Як ви вважаєте,чому дуже важливо враховувати величину еко-

логічного сліду?
• Як, на вашу думку, вимірюється екологічний слід? Що саме мож-

на виміряти?
Запропонуйте учням шляхом мозкового штурму відповісти на за-

питання і записати всі висловлені під час обговорення ідеї (2 хв.).
Попросіть порівняти їх з текстом «Кишенькового порадника». Для
цього об'єднайте учнів у групи (екіпажі зорельота) і порекомендуйте
їм прочитати різні частини тексту «Обрахунок екологічного сліду на
Теласі». Попросіть учнів подумати, як кожен із названих чинників
(розмір будинку, кількість сміття, споживання електроенергії, про-
дукти харчування, вода, повсякденні звички людей) впливає на розмір
екосліду.

Після завершення роботи запропонуйте учням виділити в цьому
тексті ідеї, які вже було висловлено в класі, та нові для них важливі
факти для обчислення екологічного сліду.

Заключна частина
Насамкінець попросіть учнів висловити свою думку одним речен-

ням, яким є для них результат сьогоднішнього заняття. Використай-
те техніку незакінченого речення: «Я сьогодні зразу мів/ла...»

Запропонуйте бажаючим провести вдома протягом тижня дослі-
дження за запропонованою нижче формою. Учні мають виміряти,
скільки та якого сміття викидається. Для цього порекомендуйте їм
зважувати пакет зі сміттям кожного разу перед тим, як його викину-
ти, та заносити дані в таблицю.

Крім того, попросіть учнів спостерігати протягом тижня і запису-
вати, що саме викидається на смітник. Наприклад, паперові обгорт-
ки, пластиковий пакет, упаковка від соку, очистки від картоплі. За-
пропонуйте попросити батьків робити такі записи.

Запитання

Скільки сміття викидається?
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. Ви — вчитель сталого стилю життя
Екологічний слід (ЕР)

Термін «екологічний слід» був запроваджений 1992-го року Вілья-
мом Різом.

Екологічний слід — це міра впливу людини на середовище прожи-
вання, що дозволяє розрахувати розміри території, необхідної для ви-
робництва споживаних ресурсів і збереження відходів. Цією одиницею
вимірювання можна визначити співвідношення між потребами та обся-
гами ресурсів, що є в запасі.

Виходячи з чисельності народонаселення, розвитку виробництва й
рівня життя, можна стверджувати, що провідні держави світу використо-
вують більше природних багатств, ніж мають на своїй території. Таким
чином, навантаження на навколишнє середовище в одних країнах більше,
ніж в інших. За допомогою вимірювання екологічного сліду будь-який
вплив на навколишнє середовище представляється у квадратних мет-
рах (гектарах), що концептуально значно простіше для сприйняття. Ви-
значено, що так звані екологічні межі, які дозволяють природі врівнова-
жувати людську діяльність, становлять 2,2 га.

Джерела обрахування екологічного сліду
Див. пт.т.р://\ллллллесоїооіогд/

Зустріч 4. НА ШЛЯХУ ДО СТАЛОГО РОЗВИТКУ. СМІТТЯ

Очікувані результати
Після цього заняття учні зможуть:
• розповідати про способи зменшення кількості сміття;
• пояснювати необхідність здійснення заходів, спрямованих на

зменшення кількості сміття;
• висловлювати власне ставлення до проблеми сміття.

Обладнання

Робочі аркуші паперу за кількістю учнів, заготовки з паперу у ви-
гляді футболки за кількістю груп, кольорові олівці, фломастери, по-
сібники для учнів «Кишеньковий порадник».

ОРГАНІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ
Вступна частина
Розкажіть учням, що в містечку Коростень (Житомирська область)

у парку розвішані плакати з віршованими текстами екологічного
змісту. Прочитайте один із них:

Запрошуємо до відпочинку,
Чекаємо свідомого вчинку:
Сміття, що потребує утилізації,
Доправте до осередку цивілізації.

Запитайте в школярів, як вони розуміють ці слова? Що таке ути-
лізація? Як це стосується сталого розвитку? Нагадайте учням, що
вони продовжують представляти планету Амріта на Теласі.
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Основна частина
Запропонуйте учням об'єднатися в команди та представити резуль-

тати вимірювань, які вони провели в сім'ях, стосовно сміття. Нага-
дайте, що учні мають обрати ведучого, який повинен організувати
обговорення, та секретаря, що записуватиме основні думки. Пореко-
мендуйте наступні запитання для ведучого:

• Чи були вимірювання цікавими для вас?
• Чи були результати однаковими? Чому?
• Які думки вони у вас викликали?

Відведіть на цю роботу до 10-ти хвилин. Зверніть увагу секретарів,
що вони записуватимуть саме головні ідеї, а не слова учасників обго-
ворення.

Після завершення завдання представники груп оприлюднюють основні
думки, які виникли під час обговорення. Зверніть увагу учнів, що вони не
повинні виходити з ролі інопланетян, які живуть у сім'ях теласіан. Тому
варто розпочинати презентацію зі слів «У сім'ях, де ми живемо...»

Попросіть учнів шляхом мозкового штурму в групах вирішити, як
можна зменшити кількість сміття, яке продукують родини Теласа.

Запропонуйте учасникам прочитати вголос та обговорити розділ
«Зменшення екологічного сліду на Теласі», частину «Сміття». Для
цього вони по черзі мають озвучити одну з порад і обговорити, яким
чином вона може допомогти у зменшенні екологічного сліду й у стійко-
му розвитку.

Поверніть учнів до роботи в командах. Запропонуйте їм протягом
3-4-х хвилин, обговорити, що кожен розповідатиме своїй сім'ї, і сфор-
мулюйте поради щодо поводження зі сміттям та зменшення його
кількості.

Порадьте учням, продовжуючи працювати в групах, створити ко-
лективний плакат з ілюстраціями порад, або зробити малюнок на фут-
болках — заготовках з паперу відповідної форми. Попросіть кожну
групу презентувати свої доробки. Організуйте виставку таких ма-
люнків у класі чи в коридорі школи.

Заключна частина
Обговоріть з учнями: чи сподобалась вам ця зустріч? Які думки у

вас виникли про свій спосіб життя? Чого ви навчились на цьому за-
нятті?

Запропонуйте учням обговорити з родиною поради, які вони сфор-
мулювали в свої групі, та спробувати їх виконувати протягом тижня.

Порекомендуйте учням провести дослідження — аудит за темою
«Вода».

Для цього попросіть виконати таке завдання:
«Спробуй дослідити, чи багато води використовує ваша родина:
• визнач кількість місць водопостачання у домашньому госпо-

дарстві;
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• порахуй, скільки води в середньому споживається протягом доби
в кожному з цих місць. Наприклад, аби дізнатися, скільки води ви-
користовується в душі, за допомогою літрового посуду виміряй, який
об'єм її витікає з крану протягом однієї хвилини. Помнож одержане
число на кількість хвилин, протягом яких члени твоєї родини при-
ймають душ. Для вимірювання витрат води пральною чи посудомий-
ною машиною звернись по допомогу до батьків;

• підрахуй, скільки води в середньому споживає за добу твоя родина.
Усі отримані результати занеси в таблицю».

Місце у домашньому
господарстві,

де використовується
вода

Для чого
використовується

вода

Усього в середньому літрів за добу

Кількість води,
витраченої

в цьому місці
протягом доби

Зустріч 5. НА ШЛЯХУ ДО СТАЛОГО РОЗВИТКУ. ВОДА

Очікувані результати
Після цього заняття учні зможуть:
• розповідати про способи зменшення кількості води, що викорис-

товується;
• пояснювати необхідність здійснення заходів, спрямованих на

економію води;
• висловлювати власне ставлення до проблеми економії води.

Обладнання

Робочі аркуші паперу за кількістю учнів, посібники для учнів «Ки-
шеньковий порадник».

ОРГАНІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ
Вступна частина
Заздалегідь підготуйте одного чи декількох учнів до декламуван-

ня вірша. На початку заняття надайте їм слово.

Леся ВОЗНЮК

НЕПОСИДА
Непосидливій водичці
любо плинути у річці,
гомоніти у струмочку,
відпочити у ставочку.
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А як сонечко пришкварить,
непосида небом марить,
щоб хмаринкою за вітром
мандрувати понад світом.

Та не зовсім все так сталось,
як омріялось-гадалось:
за сосну перечепилась
і дощем униз пролилась.

- Дощик, дощик! — раді діти.
— Нам полив дерева, квіти!

І з хмариночки водичку
повернув у нашу річку.

Обговоріть з учнями:
• Як автор вірша ставиться до води? Чому ви так вважаєте?
• Якою, на вашу думку, буде тема сьогоднішнього заняття?
Нагадайте учням, що вони продовжують представляти планету

Амріта на Теласі.

Основна частина
Запропонуйте учням об'єднатися в команди та обговорити: які

зміни стосовно сміття відбулися у ваших родинах? Що вдалося зро-
бити? Які виникли труднощі? Як поставилися батьки до ваших
пропозицій?

Результати роботи кожна група презентує класу. У разі виникнен-
ня труднощів обговоріть у загальному колі, як їх можна подолати.
Звертайте увагу на позитивний досвід учнів.

Запропонуйте школярам, продовжуючи працювати в групах, пред-
ставити результати вимірювань, які вони провели в сім'ях, стосовно
води. Нагадайте, що вони мають обрати ведучого, який повинен орган-
ізувати обговорення, та секретаря, який записуватиме основні дум-
ки. Порекомендуйте такі запитання для ведучого:

• Чи були вимірювання цікавими для вас?
• Чи були результати однаковими? Чому?
• Які думки у вас виникли з цього приводу?
Відведіть на цю роботу до 10 хвилин. Представники груп опри-

люднюють основні думки, що виникли під час обговорення.
Зверніть увагу учнів, що вони не мають виходити з ролі іноплане-

тян, які живуть в сім'ях теласіан. Тому варто розпочинати презента-
цію зі слів «У сім'ях, де ми живемо...»

Попросіть учнів шляхом мозкового штурму вирішити в групах, як
можна зменшити кількість води, що використовується вдома. За-
уважте, що власні думки та ідеї вітаються.



Розділ

Порадьте учням прочитати вголос та обговорити розділ «Зменшення
екологічного сліду на Теласі», частину «Вода». Для цього кожен має
озвучити одну з порад і обговорити, чим вона може допомогти у збере-
женні води, зменшенні екологічного сліду та в сталому розвитку.

Поверніть учнів до роботи в командах. Протягом 3-4-х хвилин,
вони мають обговорити, що кожен з учасників розповідатиме своїй
сім'ї, і скласти поради стосовно поводження з водою та її збереження.

Заключна частина
Обговоріть з учнями:
• Чи сподобалась вам ця зустріч?
• Які думки у вас виникли стосовно свого способу життя?
• Чого ви навчились на цьому занятті?

Попросіть їх пригадати все, що відбувалося на занятті, та оціни-
ти, наскільки вони погоджуються з наведеними нижче твердження-
ми (1—2 бали за кожне).

Твердження

Я знаю,

Я знаю,

Я знаю,

наскільки важливо економити

що порадити своїй родині для

воду

економії води

як застосувати набуті знання в реальному житті

Бали

Запропонуйте учням обговорити з родиною поради, які вони сфор-
мулювали в своїй групі, та спробувати їх виконувати протягом тижня.

Порадьте учням провести дослідження — аудит за темою «Енер-
гія», щоб з'ясувати, чи багато електроенергії використовують їхні
родини. Для цього потрібно:

1. Визначити кількість приладів, для роботи яких потрібна елек-
трика.

2. По можливості за допомогою батьків підрахувати, скільки
енергії споживалося щодня протягом тижня.

3. Результати занести у таблицю.

Запитання

Скільки енергії використовується?
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Зустріч 6. НА ШЛЯХУ ДО СТАЛОГО РОЗВИТКУ. ЕНЕРГІЯ

Очікувані результати
Після цього заняття учні зможуть:
• розповідати про способи зменшення кількості енергії, що вико-

ристовується;
• пояснювати необхідність здійснення заходів, спрямованих на

економію електроенергії;
• висловлювати власне ставлення до проблеми економи енергії.

Обладнання

Робочі аркуші паперу за кількістю учнів, посібники для учнів «Ки-
шеньковий порадник».

ОРГАНІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ
Вступна частина
Проведіть мозковий штурм за темою уроку. Вислухайте думки учнів

з приводу того, чому доцільно економити ресурси. Обговоріть отрима-
ний перелік: чи вдалося вам знайти цікаві думки? Чи є серед них нові,
неочікувані для вас?

Основна частина
Запропонуйте учням об'єднатися в команди та обговорити: які

зміни стосовно води відбулися в їхніх родинах? Що вдалося зроби-
ти? Які виникли труднощі? Як поставилися батьки до їхніх пропо-
зицій? Результати обговорень кожна група презентує класу. У разі
виникнення труднощів обговоріть у загальному колі, як їх можна
подолати. Звертайте увагу на позитивний досвід учнів.

Попросіть учасників, продовжуючи працювати в групах, предста-
вити результати вимірювань витрат енергії в їхніх сім'ях. Нагадайте,
що учні мають обрати ведучого, який повинен організувати обгово-
рення, та секретаря, який записуватиме основні думки. Запропонуй-
те приблизні запитання для ведучого:

• Чи були вимірювання цікавими для вас?
• Чи були результати однаковими? Чому?
• Які думки вони у вас викликали?
Відведіть на цю роботу до 10 хв. Зверніть увагу секретарів, що вони

мають записувати саме головні думки, а не слова учасників. Пред-
ставники груп оприлюднюють основні ідеї, які виникли під час обго-
ворення. Нагадайте учням, що вони ще й досі у ролі інопланетян, які
живуть у сім'ях теласіан. Тому презентацію варто розпочинати зі слів
«У сім'ях, де ми живемо...»

Попросіть учнів шляхом мозкового штурму вирішити в групах, як
можна заощадити енергію, що використовується вдома. Зауважте,
що власні думки та ідеї вітаються.



: Розділ

Запропонуйте учасникам прочитати вголос та обговорити розділ
«Зменшення екологічного сліду на Теласі», частину «Енергія». Для
цього учні по черзі озвучують одну з порад і обговорюють, чим вона
може допомогти в збереженні енергії, зменшенні екологічного сліду
та в сталому розвитку.

Поверніть учнів до роботи в командах. Протягом 3—4-х хвилин
вони мають обговорити, що кожен розповідатиме своїй сім'ї, і сфор-
мулювати поради стосовно економії енергії.

Заключна частина
Попросіть учнів, підводячи підсумки заняття, відповісти на запи-

тання: які відкриття ви зробили для себе на цьому уроці?
Запропонуйте учням обговорити з родиною поради, які вони сфор-

мулювали у своїй групі, та спробувати їх виконувати протягом тижня.
Попросіть учнів провести дослідження — аудит за темою «Повсяк-

денні звички». Для цього необхідно заповнити таблицю.

Твердження

Непотрібні речі я віддаю людям,
яким вони стануть у нагоді

Я виконую дрібний ремонт одягу

У мене вдома (у класі) є рослина,
за якою я доглядаю

Я посадив та доглядаю хоча б одне
дерево

Я їм вегетаріанську їжу

Я цікавлюсь терміном придатності
продукту, який купую

Я ніколи не купую і не прошу мені
купити зайві речі

Я часто гуляю на природі

Я вмію робити подарунки з підручного
матеріалу для моїх друзів і близьких

Завжди Часто Інколи Ніколи
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Зустріч 7. НА ШЛЯХУ ДО СТАЛОГО РОЗВИТКУ.
ПОВСЯКДЕННІ ЗВИЧКИ

Очікувані результати
Після цього заняття учні зможуть:
• розповідати про дії, які в повсякденному житті сприятимуть

сталому розвитку;
• пояснювати необхідність здійснення заходів, спрямованих на

зменшення екологічного сліду;
• висловлювати власне ставлення до таких дій.

Обладнання

Робочі аркуші паперу за кількістю учнів, посібники для учнів «Ки-
шеньковий порадник».

ОРГАНІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ
Вступна частина
Нагадайте учням, що вони продовжують програму обміну між Амрі-

тою і Теласом. Запитайте, чи вдалося їм вплинути на сім'ї, в яких вони
живуть? Чи були вони переконливими? Скажіть, що тема сьогодніш-
нього заняття — вплив на екологічний слід повсякденних звичок

Основна частина
Запропонуйте учням об'єднатися в команди та обговорити, які зміни

стосовно енергії відбулися в їхніх родинах. Що вдалося зробити? Які
виникли труднощі? Як поставилися батьки до їхніх пропозицій?

Результати обговорень кожна група презентує класу. У разі ви-
никнення в учасників труднощів, обговоріть у загальному колі, як їх
можна подолати. Звертайте увагу на позитивний досвід учнів.

Попросіть дітей представити в групах результати досліджень, які
вони провели в сім'ях стосовно повсякденних звичок. Нагадайте, що
вони повинні обрати ведучого, який має організувати обговорення,
та секретаря, що записуватиме основні думки. Запропонуйте такі за-
питання для ведучого:

• Чи були вимірювання цікавими для вас?
• Чи були результати однаковими? Чому?
• Які думки у вас виникли з цього приводу?
Відведіть на цю роботу до 10-ти хв.
Після цього представники груп оприлюднюють основні думки, які

виникли під час обговорення. Зверніть увагу учнів, що вони ще й досі
у ролі інопланетян, які живуть в сім'ях теласіанців. Тому їм варто
розпочинати презентацію зі слів «У сім'ях, де ми живемо...»

Запропонуйте учням шляхом мозкового штурму вирішити в гру-
пах, що можна зробити, аби зменшити екологічний слід — свій та
своєї родини. Зауважте, що власні думки та ідеї вітаються.
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Запропонуйте учням прочитати вголос та обговорити розділ «Змен-
шення екологічного сліду на Теласі», частину «Повсякденні звички».
Для цього учні по черзі озвучують одну з порад і обговорюють, чим
вона може допомогти у зменшенні екологічного сліду й в сталому роз-
витку планети.

Поверніть учнів до роботи в командах. Запропонуйте їм протягом
5-7-ми хвилин створити груповий малюнок «Я змінив повсякденні
звички». Кожен з учасників обирає одну з бажаних дій та ілюструє її.
Після цього результати командної діяльності представляють класу.

Заключна частина
Попросіть учнів, підбиваючи підсумки заняття, пояснити, яким

чином повсякденні звички пов'язані з майбутнім людства і всього
живого на планеті.

Запропонуйте дітям обговорити з родиною поради, які вони сфор-
мулювали в своїй групі, та спробувати їх виконувати протягом тижня.

Зустріч 8. ПЛАНУВАННЯ МАЙБУТНІХ ДІЙ

Очікувані результати
Після цього заняття учні зможуть:
• презентувати досягнуті ними в цій програмі результати.

Обладнання

Папір формату А-1, малярна стрічка, кольорові олівці, крейда,
маркери, фломастери.

ОРГАНІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ
Вступна частина
Запитайте в учнів, чи була гра в міжпланетний обмін корисною

для життя на Землі? Чому?
Зазначте, що майбутнє Землі залежить від способу життя кожного

з нас, і зробити його таким, який відповідав би принципам тривалого
сталого розвитку, — мабуть, найважливіше завдання, що будь-коли
стояло перед людством.

Скажіть учням, що вони як амрітянці та теласіанці мають «досвід»
життя на двох планетах і можуть сказати багато корисного для зем-
лян. Зауважте, що підготовка до такого публічного виступу — тема
сьогоднішнього заняття.

Основна частина
Запропонуйте учням описати отриманий досвід — скласти перелік

того, що кожен з них знає і вміє тепер, після завершення занять. Ви-
слухайте кількох бажаючих.
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Запропонуйте учням, працюючи в командах, підготувати презента-
цію своїх досягнень за однією з тем, які опрацьовувались (наприклад,
«Вода» чи «Енергія»). Для цього шляхом жеребкування визначте, над
якою саме темою працюватиме команда. Список тем може бути шир-
ший, ніж передбачено програмою. Наприклад: «Сміття», «Вода»,
«Енергія», «Харчування», «Покупки», «Транспорт», «Рослини».

Кожній команді роздайте по великому аркушу паперу. (Виходячи
з ідеї сталого розвитку, бажано, щоб це були залишки невикориста-
них шпалер або оборотний бік агітаційних плакатів, стіннівок тощо).

Поясніть та продемонструйте малюнком на дошці, який вигляд
повинен мати презентаційний плакат, котрий учасники готуватимуть
вдома до наступного публічного заходу. Його обов'язкові елементи:

• назва проблеми;
• коротке речення, яке пояснює, чому це є проблемою і як вона впли-

ває на сталий розвиток людства;
• дії, які можна виконувати для вирішення цієї проблеми;
• що ми зробили;
• до чого ми закликаємо.
Можливі елементи: малюнки, фотографії, вироби, вірші тощо.
Зовнішній вигляд та оформлення можуть бути будь-якими залеж-

но від фантазії учнів. Відведіть на цю роботу до 25-ти хвилин.
Наступним кроком має бути представлення групами ескізів пла-

катів. Обмежте час виступу команд до 2-3-х хвилин, залежно від
їхньої кількості. Групи можуть делегувати доповідача, а можуть ро-
бити презентацію колективно.

»

Заключна частина
Запитайте учнів, чи сподобалось їм сьогоднішня робота? Яку пре-

зентацію вони вважають найкращою, чому? Чи варто їхні виступи
почути учням з інших класів (батькам, вчителям)? Чи буде це їм
теж корисно?

Повідомте, що відбудеться публічна презентація роботи учнів (визнач-
те дату) на заході (святі Землі, батьківських зборах, конференції тощо).

Подякуйте учасникам за їхню творчість.
Запропонуйте групам, якщо в них є таке бажання, доробити свої

плакати та поміркувати над тим, що саме вони говоритимуть на публіч-
ній презентації.
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РЕКОМЕНДАЦІЇ
ЩОДО ПРОВЕДЕННЯ ПУБЛІЧНОГО ЗАХОДУ

Бажано, щоб завершальним заходом системи позакласних занять
«Уроки для сталого розвитку» стала публічна презентація роботи
учнів місцевій громаді. Його учасниками (глядачами) можуть бути як
їхні однолітки — учні з паралельних класів, так і дорослі: батьки,
вчителі, мешканці мікрорайону тощо.

Оскільки теми, що опрацьовуються під час занять, мають загаль-
не значення і не є виключно навчальними, подібний захід може бути
складовою просвітницької діяльності школи в рамках освіти для ста-
лого розвитку. Нагодою для проведення такої публічної презентації
можуть стати будь-які екологічні світові або місцеві заходи, річниці,
свята; шкільні заходи екологічного спрямування, тижні, фестивалі;
спеціально організовані збори. Рекомендуємо, щоб проміжок часу між
останнім заняттям і таким заходом був не надто тривалий. Враження
учнів від роботи мають бути свіжими.

Оскільки головна роль у цьому заході належить п'ятикласникам,
така презентація не має тривати більше ніж ЗО—40 хвилин, проте не
варто її надто скорочувати. Необхідно підкреслити значимість робо-
ти, яку провели учні, та набутого ними досвіду.

Слід потурбуватися й про відповідне оформлення приміщення. У
ході позакласних занять учні створили малюнки, де відобразили своє
бачення майбутнього, рекламні плакати з ресурсозбереження, по-
ради-ілюстрації та ін. Саме ці доробки варто використати як еле-
менти оформлення. Окрім того,'це можуть бути зведені результати
аудитів, тематичні прислів'я, вірші тощо. Зрозуміло, що необхідно
розмістити й виготовлені учнівськими командами проектні презен-
таційні плакати.

Ця експозиція може стати місцем для проведення екскурсій п'яти-
класниками. Будь-яка творчість та фантазія, що сприятиме позитив-
ному налаштуванню і відповідатиме тематиці програми, вітається.

Під час проведення заходу необхідно пам'ятати про те, що ваші дії
не мають суперечити ідеям сталого розвитку. Наприклад, не допус-
кайте даремного витрачання ресурсів: світла, електрики; викорис-
тання пластику, невиправданих покупок тощо.

Дотримуйтесь основних принципів педагогіки «емпауермент». Не
варто залякувати глобальними проблемами людства. Головне пока-
зати, що прості дії у повсякденному житті можуть забезпечити ста-
лий розвиток.

Гарного вам свята! Вдалого спілкування!


