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Дорогий друже!

Â³òàºìî òåáå íà ïîðîç³ ö³êàâèõ ïðèãîä, ùî çìîæóòü äîïî-
ìîãòè òîá³ ³ íàø³é ïëàíåò³ ñòàòè ùàñëèâ³øèìè. Öå áóäå âåñå-
ëî òà çàõîïëþþ÷å. Âèâ÷àþ÷è öåé ïðåäìåò, òè ä³çíàºøñÿ, ÿê 
òðåáà ä³ÿòè, ùîá äáàòè ïðî íàøó Çåìëþ òà âèêîðèñòîâóâàòè 
¿¿ áàãàòñòâà á³ëüø ðîçóìíî, íàâ÷èøñÿ äîñë³äæóâàòè âëàñíèé 
ñïîñ³á æèòòÿ, îö³íþâàòè ñâî¿ â÷èíêè òà ðîáèòè ñïðîáè ä³ÿòè 
ïî-íîâîìó – òàê, ùîá áóòè âïåâíåíèì: ðåñóðñ³â íàøî¿ ïëà-
íåòè áóäå äîñòàòíüî äëÿ âñ³õ ³ ñüîãîäí³, ³ çàâòðà. À ãîëîâíå, 
òè çìîæåø ñòàòè âàæëèâîþ ÷àñòèíîþ âñåñâ³òíüîãî ðóõó çà 
çáåðåæåííÿ äîâê³ëëÿ.

Òâî¿ìè ñóïóòíèêàìè íà öüîìó øëÿõó áóäóòü òâî¿ ðîâåñíè-
êè Ãàëèíêà ³ Òàðàñèê, à òàêîæ êàçêîâ³ ãåðî¿ — íåâãàìîâíèé 
Äîìîâè÷îê òà Êîñì³÷íèé ðÿò³âíèê Åêîñ. Òîá³ äîïîìîæå öåé 
ïîñ³áíèê, â ÿêîìó òè çíàéäåø ö³êàâ³ òåêñòè òà çàâäàííÿ. 
Êîæíà ñêëàäîâà ïîñ³áíèêà ìàº ñâîº îñîáëèâå ïîçíà÷åííÿ.
Îçíàéîìñÿ ç ïîçíà÷êàìè — öå òâî¿ â³ðí³ ïîì³÷íèêè.

— завдання виконується в парі або в малій групі

— завдання для самостійного виконання 

— домашнє завдання

— рекомендації щодо участі в екскурсіях та дослідженнях

Çâåðòàé óâàãó òàêîæ íà ìàëþíêè ïîñ³áíèêà, âîíè ï³äêà-
æóòü, äî ÷îãî òåáå çàïðîøóþòü Ãàëèíêà ç Òàðàñèêîì, Äî-
ìîâè÷îê òà Åêîñ.

Áàæàºìî òîá³ ö³êàâèõ ïðèãîä. Ïàì’ÿòàé, ùî íàøà ïëàíåòà 
ïîòðåáóº ñàìå òâîº¿ äîïîìîãè é òóðáîòè.

Àâòîðè
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Разом із сусідом по парті поміркуйте, які природні ресурси 
потрібні людині для задоволення життєвих потреб. Складіть 
невеличкий перелік таких потреб. Як людина забезпечує 
ці потреби? Які можливості для їх задоволення дарує тобі 
наша планета Земля? Які, на твою думку, потреби є у Землі? 

Напевно, ти зрозумів, що людині для щасливого життя по-
трібні синє небо, чисте повітря, різноманіття рослин, кри-
шталеві джерела і річки — щаслива і задоволена планета.
Уяви, як виглядає щаслива планета Земля і намалюй її. 
Покажи свій малюнок однокласникам.

Прочитай текст та склади 2–3 запитання до нього, почи-
наючи зі слів: «Чому..?», «Навіщо..?», «З якою метою..?», 
«Якими були наслідки..?», «Що буде, якщо…?». Постав 
запитання однокласникам і вислухай їхні відповіді.

Як повернути Землі посмішку
Ó äàâí³ ÷àñè íà Çåìë³ ñâ³òèëî ñîíå÷êî, ñèí³ëî íåáî, áóÿëà 

çåëåíü äåðåâ, ó ë³ñàõ ùåáåòàëè ïòàøêè ³ ïîëþâàëè òâàðèíè. 
Íå áóëî ò³ëüêè ëþäåé. Êîëè ïåðø³ ëþäè ç’ÿâèëèñü íà Çåìë³, 
âîíà çðàä³ëà, ñïîä³âàþ÷èñü, ùî íîâ³ ìåøêàíö³ áóäóòü ðî-
çóìíèìè ³ äîáðèìè ãîñïîäàðÿìè. ßê ³ âñüîìó æèâîìó, âîíà 
ùåäðî äàðóâàëà ¿ì ãîð³õè é çëàêè, ôðóêòè é ñìà÷í³ êîð³íö³, 
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íàïóâàëà âîäîþ ç äæåðåë ³ ð³÷îê, õîâàëà â³ä ñïåêè â ò³í³ äå-
ðåâ, à â³ä â³òðó, äîùó ³ õîëîäó — â çàòèøíèõ ïå÷åðàõ. Çåìëÿ 
äóæå ò³øèëàñÿ ç òîãî, ùî ëþäè íàâ÷èëèñÿ çàñ³âàòè ïîëÿ ³ 
âèðîùóâàòè õë³á, ñìà÷í³ ñîêîâèò³ ÿáëóêà òà ãðóø³ ç êèñëî¿ 
òåðïêî¿ äè÷êè, ïðèðó÷èëè òâàðèí.

Ç ÷àñîì ëþäåé ñòàâàëî âñå á³ëüøå. Âîíè ïðàãíóëè æèòè 
êðàùå ³ êîìôîðòí³øå. Íàâ÷èëèñÿ âèïëàâëÿòè ìåòàëè é ðî-
áèòè ç íèõ çíàðÿääÿ ïðàö³ òà çáðîþ, çàïðóäæóâàòè ð³÷êè 
äëÿ âèêîðèñòàííÿ åíåðã³¿ âîäè, áóäóâàòè ã³ãàíòñüê³ çàâîäè òà 
åëåêòðè÷í³ ñòàíö³¿, ðîçêîïóâàòè êàð’ºðè ³ íàñèïàòè äàìáè, 
çâîäèòè ì³ñòà é ï³äêîðÿòè êîñì³÷íèé ïðîñò³ð. ×àñ â³ä ÷àñó 
ì³æ íèìè ñïàëàõóâàëè â³éíè, ÿê³ çíèùóâàëè ì³ëüéîíè ëþ-
äåé òà çàëèøàëè íà ò³ë³ Çåìë³ ñòðàøí³ ðàíè é øðàìè.

Ç òðèâîãîþ ïëàíåòà ñïîñòåð³ãàëà çà òèì, ÿê êâ³òó÷³ äîëè-
íè ïåðåòâîðþâàëèñÿ íà ñì³òòºçâàëèùà òà â³äâàëè ã³ðñüêèõ 
ïîð³ä — òåðèêîíè, ÿê ì³ë³ëè, ìóòí³ëè òà ïîðîñòàëè äèêîþ 
îñîêîþ ð³÷êè, à ì³ëüéîíè òðóá âèêèäàëè ó ñèíº íåáî îòðóéí³ 
äèìè. Íàëÿêàíà ñòðàøíèìè çì³íàìè, Çåìëÿ íàìàãàëàñÿ ïðè-
âåðíóòè óâàãó ëþäåé äî ñâî¿õ ïðîáëåì êèñëîòíèìè äîùàìè, 
îçîíîâèìè ä³ðêàìè, çåìëåòðóñàìè, öóíàì³, çì³íàìè êë³ìàòó.

Íàä³ÿ âèïðàâèòè çàïîä³ÿíå ç’ÿâèëàñÿ, êîëè ïî÷àëè çàõè-
ùàòè Çåìëþ åêîëîãè — ëþäè, ñòóðáîâàí³ çì³íàìè ó íàâêî-
ëèøíüîìó ñåðåäîâèù³. ̄ õ ï³äòðèìàëè ì³ëüéîíè ëþäåé ó ð³ç-
íèõ êðà¿íàõ ñâ³òó, ÿê³ ñòàëè íà øëÿõ ñò³éêîãî ãàðìîí³éíîãî 
ðîçâèòêó, ùîá ïîâåðíóòè îáëè÷÷þ Çåìë³ ùàñëèâó ïîñì³øêó.

Ïðèõèëüíèêè ñò³éêîãî ðîçâèòêó ïðàãíóòü æèòè òàê, ùîá 
íå øêîäèòè ïëàíåò³, çàîùàäæóâàòè ¿¿ ðåñóðñè, äáàòè ïðî 
ñâîº ìàéáóòíº òà äîëþ ìàéáóòí³õ ïîêîë³íü ìåøêàíö³â Çåìë³.

Õîò³ëîñü áè, ùîá ³ òè îñîáèñòî â³ä÷óâ, ÿêå öå ïðåêðàñíå 
ïî÷óòòÿ: ðîáèòè õîðîøó ñïðàâó, áóòè ïîðó÷ ç³ ñâî¿ìè îäíî-
äóìöÿìè ³ äðóçÿìè, ïîâåðòàþ÷è ïëàíåò³ ùàñòÿ. Çàïðîøóºìî 
òåáå äî íàøîãî êîëà — êîëà äðóç³â Çåìë³.

Разом із сусідом по парті оберіть і відмітьте знаком «V» 
ті дії людей, що роблять планету щасливою. Порівняйте 
свої відповіді з відповідями однокласників.



9

Забруднення 
повітря ви-
кидами з труб 
заводів 

Користування 
електромобі-
лем 

Вирубування 
лісів 

Виливання 
стічних вод 
фабрик 
у річки 

Економне 
споживання 
води  

Очищення 
джерел 
і річок

Насаджування 
дерев 

Знищення 
бур’янів хіміч-
ними речови-
нами

Спалювання 
сміття

Вторинне ви-
користання 
паперу

Використання 
сучасної 
зброї 

Дружба між 
людьми на 
всій планеті 

Використання 
сонячних ба-
тарей замість 
спалювання 
нафти 
чи газу

Зупинка усіх 
електростан-
цій 

Купівля хутря-
них виробів 

Вимикання 
електричних 
приладів, яки-
ми не користу-
ються

Закінчи речення. Порівняй свої міркування з пропозиція-
ми однокласників.

Запиши у зошит продовження речень із попереднього 
завдання.
Поділись з батьками одержаною на уроці інформацією. 
Покажи їм свій малюнок щасливої планети. Поцікався, 
що може зробити кожен із членів твоєї родини, щоб Зем-
ля була усміхненою.

Ùîá ïîâåðíóòè îáëè÷÷þ ïëàíåòè 
ïîñì³øêó, ÿ õî÷ó…
Äëÿ öüîãî ÿ ìîæó…
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Прочитайте лічилку. За її допомогою об’єднайтесь у гру-
пи по 4–5 осіб.

Îäèí, äâà, òðè, ÷îòèðè, ï’ÿòü,
Ðàçîì áóäåì ïðàöþâàòü.
Ïðî ðåñóðñè ïèëüíî äáàòè,
² Çåìë³ äîïîìàãàòè!

Перш, ніж почати спільно працювати, ознайомтеся з пра-
вилами роботи в групі.

Як працювати в групі
 Ðîçïîä³ë³òü ðîë³ â ãðóï³. Äëÿ öüîãî âèçíà÷òå:

ë³äåðà, ÿêèé áóäå îðãàí³çîâóâàòè ðîáîòó ãðóïè, ï³ä 
÷àñ îáãîâîðåííÿ íàäàâàòè ñëîâî ïî ÷åðç³ êîæíîìó, â³ä-
ïîâ³äàòè çà õ³ä âèêîíàííÿ ñïðàâè ãðóïîþ ³ ðåçóëüòàòè 
¿¿ ðîáîòè.

äîïîâ³äà÷à, ÿêèé ïðåäñòàâëÿòèìå ðåçóëüòàòè ðîáîòè 
ãðóïè ï³ñëÿ ¿¿ çàâåðøåííÿ;

 Óñ³ ³íø³ ÷ëåíè ãðóïè ìàþòü áðàòè ó÷àñòü ó êîëåê-
òèâíîìó âèêîíàíí³ çàâäàííÿ, âèñëîâëþþ÷è äóìêè òà 
âèñóâàþ÷è ³äå¿.
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Ï³ä ÷àñ îáãîâîðåííÿ ³äåé ñïðîáóéòå 
äîòðèìóâàòèñü òàêèõ ïðàâèë

1. Âèñëîâëþéòåñü ñïî÷àòêó çà áàæàííÿì, à ïî-
ò³ì — ïî ÷åðç³.

2. Ãîâîð³òü êîðîòêî, çà òåìîþ.

3. Ñëóõàéòå îäèí îäíîãî óâàæíî.

4. Ñòàâòåñÿ äî ó÷àñíèê³â îáãîâîðåííÿ òà ¿õí³õ 
äóìîê ç ïîâàãîþ — ïàì’ÿòàéòå, ùî êîæíà 
äóìêà º ö³ííîþ.

5. Íàìàãàéòåñÿ ä³éòè çãîäè.

Обговоріть у групах пропозиції, які ви висловили у до-
машньому завданні, аби повернути посмішку обличчю 
планети. Виробіть спільне рішення, починаючи зі слів:

Починаючи допомагати планеті, бажано дослідити власні 
повсякденні звички. Запрошуємо тебе відповісти на за-
питання опитувальника.

Ïðàöþþ÷è ñàìîñò³éíî, â³äïîâ³äàé íà çàïèòàííÿ ÷åñíî, 
àëå íå âèòðà÷àé áàãàòî ÷àñó íà ðîçäóìè. Êîëè ùîñü íå 
çðîçóì³â, — çàïèòàé â ó÷èòåëÿ.

Îáèðàé â³äïîâ³äü òàê ÷è í³ àáî ïîçíà÷àé îäíó ³ç öèôð 
(1 — ìàéæå í³êîëè, 2 — ìåíøå, í³æ ó ïîëîâèí³ âèïàä-
ê³â, 3 — ó ïîëîâèí³ âèïàäê³â, 4 — á³ëüøå, í³æ ó ïîëî-
âèí³ âèïàäê³â, 5 — ìàéæå çàâæäè).

Ùîá ïîâåðíóòè îáëè÷÷þ ïëàíåòè 
ïîñì³øêó, íàøà ãðóïà õî÷å…
Äëÿ öüîãî ìè ðàçîì ìîæåìî…
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1. Спостерігаємо за водою
— Я не залишаю кран весь час відкритим, 
 коли умиваюся і чищу зуби…………..……………..…………….1 2 3 4 5
— Миючи посуд, я користуюся мискою,
 а потім швидко полощу його……………………………………1 2 3 4 5
— Я намагаюся, щоб вода витікала тоненькою цівкою…...1 2 3 4 5

2. А я вже чистий
— Коли я приймаю душ, то  
А) роблю це протягом 5 хв…………....……………………………ні / так
Б) роблю це протягом 15 хв………………………………………..ні / так
В) частіше приймаю ванну, ніж миюсь у душі…………………ні / так

3. Вторинне використання паперу
— Я збираю використаний папір, оскільки можу 
використати його з іншого боку………………………………….1 2 3 4 5
— Я дописую зошити до кінця……………………………………1 2 3 4 5

4. Довготривале використання
— Не потрібні мені іграшки й книжки я віддаю іншим дітям…1 2 3 4 5
— Моя родина використовує пластикові пакети й пляшки 
кілька разів — для зберігання та перенесення чогось……...ні / так
— Залишками їжі я підгодовую птахів та свійських тварин….ні / так

5. Коли я не у приміщенні
— Я вимикаю світло в кімнаті, коли там нікого немає………..1 2 3 4 5
— Я вимикаю прилади, які не використовуються……… … ..1 2 3 4 5

6. Збереження тепла
— Я стежу за тим, щоб були щільно зачинені двері й вікна
у холодну пору року………………………………………………..ні / так

 
Обговоріть результати своєї роботи з класом: що було для 
вас цікавим у цій роботі, що — новим; як вам працювалося 
на уроці; що здалося найбільш важливим; про що ви розпо-
вісте батькам. Яких дій очікують від нас людство та планета?

Подумай, з ким разом із улюблених героїв книжок, мультиків 
чи ігор ти міг би допомагати планеті. Намалюй цього героя.
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Прочитайте текст і подумайте, про що розповість дітям 
Домовичок.

Íåùîäàâíî Òàðàñèê ïåðå¿õàâ äî íîâîãî áóäèíêó. Â³í 
äóæå çðàä³â, ùî éîãî ñóñ³äêîþ ñòàëà îäíîêëàñíèöÿ Ãà-
ëèíêà. Ï³ñëÿ óðîêó äëÿ ñò³éêîãî ðîçâèòêó ä³òè äîìîâèëèñÿ 
ðàçîì ìàëþâàòè ïîðòðåòè ãåðî¿â, ç ÿêèìè õîò³ëè á äîïî-
ìàãàòè ïëàíåò³.

Äðóç³ øâèäêî íàìàëþâàëè ïîðòðåòè, àëå çàáðóäíèëè 
ðóêè é íàâ³òü îáëè÷÷ÿ. Òàðàñèê â³äí³ñ óñ³ ïåíçë³ äî âàííî¿ 
³ çàõîäèâñÿ ¿õ ìèòè, à Ãàëèíêà, â³äêðèâøè ³íøèé êðàí, 
ïî÷àëà ìèòè ðóêè.

Ðàïòîì õëîï÷èê çãàäàâ, ùî âæå ÷àñ äèâèòèñÿ íîâó ñåð³þ 
óëþáëåíîãî ìóëüòô³ëüìó. Ä³òè øâèäêî ïîá³ãëè äî òåëåâ³-
çîðà, çàëèøèâøè êðàíè â³äêðèòèìè.

Êîëè ìóëüòèê çàê³í÷èâñÿ, Òàðàñèê ³ Ãàëèíêà ïî÷óëè ç 
âàííî¿ ÿê³ñü äèâí³ çâóêè. Çàçèðíóâøè òóäè, äðóç³ ïîáà÷èëè 

Çóñòð³÷ ïåðøà. ЧОМУ ВАРТО БЕРЕГТИ ВОДУ
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íà êðàº÷êó óìèâàëüíèêà êóìåäíîãî ÷îëîâ³÷êà. Â³í ðîç-
ìàõóâàâ ðóêàìè é êðè÷àâ:

— Àé-àé-àé! Íåùàñíèé ÿ Äîìîâè÷îê. Ñê³ëüêè âîäè 
âèò³êàº äàðåìíî! ßê ìåí³ íå ïîùàñòèëî ç ãîñïîäàðÿìè 
êâàðòèðè! Îò á³äà!

— Òà ÿêà á³äà! Âîäè â òðóáàõ íà âñ³õ âèñòà÷èòü, – çäè-
âóâàâñÿ Òàðàñèê.

— Âîäà æ íå ïåðåëèëàñÿ ÷åðåç êðàé ³ í³êîìó íå çà-
øêîäèëà, – äîäàëà Ãàëèíêà.

— Òî âè íå ðîçóì³ºòå, ùî êî¿òå? Çàðàç ÿ âàì ðîçïîâ³ì…

Ознайомтеся з розповіддю Домовичка та обговоріть, чи 
справдились ваші передбачення.

Вода — джерело життя
Íà íàø³é ïëàíåò³ áàãàòî âîäè, òîìó Çåìëþ ÷àñòî íàçè-

âàþòü áëàêèòíîþ ïëàíåòîþ. Àëå ìàéæå âñÿ âîäà ñîëî-
íà é ëèøå ìàëåíüêà ÷àñòî÷êà æèâèëüíî¿ âîëîãè ïðèäàò-
íà äëÿ ñïîæèâàííÿ ëþäèíîþ. Çàïàñè ïð³ñíî¿ âîäè — öå 
ëèøå ñëüîçèíêà íà î÷àõ Çåìë³.
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À ì³æ òèì ïð³ñíó âîäó ëþäè âèêîðèñòîâóþòü ³ â ïî-
áóò³, ³ â ïðîìèñëîâîñò³. Áåç íå¿ íåìàº æèòòÿ. Íèí³ ó 
áàãàòüîõ êðà¿íàõ ñâ³òó âæå íå âèñòà÷àº ïð³ñíî¿ âîäè. Äî 
òàêèõ êðà¿í íàëåæèòü ³ Óêðà¿íà.

Íà æàëü, ëþäè íå çàâæäè âèêîðèñòîâóþòü âîäó îùàä-
ëèâî. Øâèäê³ñòü, ç ÿêîþ âîäà òå÷å ç êðàíó, ñòàíîâèòü 
áëèçüêî 3–4 ë³òð³â çà õâèëèíó. Îòæå, çà 5 õâèëèí, ïðî-
òÿãîì ÿêèõ òè ìèºø ïîñóä ï³ä ïðîòî÷íîþ âîäîþ, ç êðà-
íó âèòå÷å 15–20 ë³òð³â âîäè!

Êð³ì òîãî, ÷àñòèíà âîäè ï³ä ÷àñ âèêîðèñòàííÿ çàáðóä-
íþºòüñÿ òàê, ùî ¿¿ âæå íå ìîæíà âæèòè ïîâòîðíî. Âîäó 
çàáðóäíþþòü ìèþ÷³ çàñîáè äëÿ ïðàííÿ, ìèòòÿ ïîñóäó, îñî-
áèñòî¿ ã³ã³ºíè òîùî.

Óñå öå âèìàãàº ñòàâëåííÿ äî âîäè, ÿê äî âåëèêî¿ ö³í-
íîñò³. Ñüîãîäí³ âñå á³ëüøå ëþäåé íàìàãàþòüñÿ ñòåæèòè 
çà òèì, ùîá âîäà íå âèëèâàëàñÿ äàðåìíî, äáàþòü ïðî 
¿¿ ÷èñòîòó, âèêîðèñòîâóþ÷è ìåíøå õ³ì³÷íèõ ðå÷îâèí.

Âè òåæ ìîæåòå äîëó÷èòèñÿ äî ö³º¿ äîáðî¿ ñïðàâè. 
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Послухавши розповідь Домовичка, Тарасик і Галинка вирі-
шили дослідити, що вони знають про воду, і склали таблицю. 
Скористайся нею — визнач, що знаєш про воду ти. Відміть зна-
ком (V) твердження, з якими ти погоджуєшся. Поясни свій вибір. 
Порівняй свої відповіді з відповідями однокласників.

1. Більша части-
на поверхні Землі 
вкрита прісною 
водою

2. Прісної води на 
планеті значно мен-
ше, ніж солоної

3. У багатьох краї-
нах світу не виста-
чає прісної води

4. В Україні достат-
ньо питної води для 
всіх мешканців

5. Для поливу горо-
ду доцільно вико-
ристовувати питну 
воду

6. Вода з крану тече 
зі швидкістю 3–4 л 
за хвилину

7.Промислові під-
приємства не за-
бруднюють воду

8. Без води немож-
ливе життя на Землі

9. Людям потрібно 
дбати, щоб вода не 
виливалася даремно

Доведіть на прикладах з власного життя, що вода важлива для 
людини, а її збереження потребує вашої уваги. Розгляньте 
ситуації, представлені на малюнках, та запропонуйте, як у 
подібних випадках можна розумно використовувати воду.
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Поєднай частини народних висловів. 
Поясни їх значення.

Íå áðóäíè êðèíèö³, äîêè íå çíèêíå âîíà.

Äå ê³í÷àºòüñÿ âîäà, áî ñõî÷åø âîäèö³.

Íå çíàºìî, ÿêà ö³ííà âîäà, òàì íå áóäå é æèòòÿ.

Поділись удома з батьками одержаною на уроці інфор-
мацією. Спробуйте разом дослідити, чи багато води ви-
трачає ваша родина:

— âèçíà÷òå ê³ëüê³ñòü äæåðåë âîäîïîñòà÷àííÿ ó äî-
ìàøíüîìó ãîñïîäàðñòâ³;

— ïîðàõóéòå, ñê³ëüêè âîäè â ñåðåäíüîìó âèòðà÷àºòüñÿ 
ïðîòÿãîì äîáè â êîæíîìó ç öèõ ì³ñöü (íàïðèêëàä, ÿêùî 
õî÷åòå ä³çíàòèñÿ, ñê³ëüêè âîäè âèòðà÷àºòüñÿ â äóø³, çà 
äîïîìîãîþ ë³òðîâî¿ ïëàñòèêîâî¿ ïîñóäèíè âèì³ðÿéòå, 
ñê³ëüêè ë³òð³â âîäè âèò³êàº ç êðàíó ïðîòÿãîì îäí³º¿ õâè-
ëèíè; ïîìíîæòå îäåðæàíå ÷èñëî íà ê³ëüê³ñòü õâèëèí, 
ïðîòÿãîì ÿêèõ ÷ëåíè ðîäèíè ïðèéìàþòü äóø);

— îá÷èñë³òü, ñê³ëüêè âîäè â ñåðåäíüîìó ñïîæèâàº çà 
äîáó âñÿ ðîäèíà.

Îäåðæàí³ ðåçóëüòàòè çàïèøè â òàáëèöþ.
Місце у домашньому 
господарстві,  де ви-
користовується вода

Для чого 
використовується 
вода

Кількість води, 
витраченої 
протягом доби

1.

2.

3.

Усього в середньому літрів за добу
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Çóñòð³÷ äðóãà. ЯК ПЛАНЕТІ ЗАЛИШИТИСЯ БЛАКИТНОЮ

Уяви ситуацію. Твій знайомий готується мити машину зі 
шлангу на подвір’ї дому. Що у цій ситуації можна йому за-
пропонувати, щоб сприяти збереженню води? Відміть 
знаком (V) свій вибір. Порівняй свої відповіді з відпо-
відями однокласників.

Çàïðîïîíóþ ñâîþ äîïîìîãó. 

Çàïðîïîíóþ ñêîðèñòàòèñÿ â³äðîì ç âîäîþ ³ ãóáêîþ. 

Ïîðàäæó ïî¿õàòè äî àâòîìèéêè.

Íå áóäó âòðó÷àòèñÿ, îñê³ëüêè öå íå ìîÿ ñïðàâà.

Çàïðîïîíóþ…
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Зустрівшись із Домовичком, Галинка й Тарасик розповіли 
йому про результати досліджень і свої висновки.
Об’єднайтесь у групи й розкажіть один одному про свої 
результати, відповідаючи на запитання.

1. Äå âèêîðèñòîâóºòüñÿ âîäà ó âàøîìó äîìàøíüîìó 
ãîñïîäàðñòâ³?

2. Ñê³ëüêè âîäè âèòðà÷àº òâîÿ ðîäèíà çà äîáó? ßê òè 
ââàæàºø, ÿêà ÷àñòèíà öèõ âèòðàò òâîÿ?

3. ßê òè ì³ã áè ñêîðîòèòè ö³ âèòðàòè?

Домовичок зрадів, що його нові знайомі поставились до 
проблеми води серйозно. Він запропонував спробува-
ти змінити свої звички й стати справжніми господарями 
планети, ощадливо витрачаючи її фантастичні скарби. До-
мовичок закликав дітей діяти за планом, яким можеш ско-
ристатись і ти.

Працюючи в групі, оберіть одну із запропонованих До-
мовичком дій, ознайомтесь з її змістом і розкажіть про 
неї учням інших груп.

Âîäà äëÿ 
çóáíî¿ ù³òêè

Îùàäëèâèé
äóø

Òîíåíüêà
ö³âêà

Ìèñêà äëÿ 
ìèòòÿ ïîñóäó

Обери дії.
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Вода для зубної щітки

×è òå÷å ç êðàíó âîäà, ïîêè òè ÷èñòèø çóáè? ßêùî òè 
äîçâîëÿºø âîä³ òåêòè ñò³ëüêè ÷àñó, — 3 õâèëèíè âðàíö³ 
òà 3 õâèëèíè ââå÷åð³, — òî ÷èìàëî âîäè âòðà÷àºòüñÿ. 
Òè ëåãêî ìîæåø îá÷èñëèòè ñê³ëüêè ñàìå, çíàþ÷è, ùî 
çà õâèëèíó âèò³êàº 3–4 ë³òðè âîäè. Ñïðîáóé âîäó äëÿ 
÷èùåííÿ çóá³â íàáèðàòè â ñêëÿíêó ³ â³äêðèâàòè êðàí 
ëèøå äëÿ òîãî, ùîá ïîìèòè ù³òêó. Öÿ ä³ÿ äàñòü çìîãó 
çíà÷íî çìåíøèòè âèòðàòè âîäè, à ùå é çåêîíîìèòè êî-
øòè ðîäèíè.

6. Відкрий кран
і швидко
помий щітку
та склянку.

5. Почисти зуби
й виполощи
рот водою
із склянки.

4. Намасти
щітку зубною 

пастою.

1. Використай 
трохи води, щоб 
намочити щітку.

2. Набери
трохи води

в склянку
для того,

щоб
прополоскати 

зуби. 

3.Закрий кран.

Ñêëÿíêà. À ãîëîâíå — òâîº áàæàííÿ áåðåæëèâî âè-
êîðèñòîâóâàòè âîäó.

×îìó ä³ÿòè?

ßê ä³ÿòè?

Ùî ïîòð³áíî?
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Ê³ëüêà õâèëèí, ùîá çíàéòè ñêëÿíêó.

Çðîáèâøè öþ ä³þ çâè÷êîþ, òè çáåðåæåø ê³ëüêà ë³òð³â 
âîäè íà äåíü. Çàîùàäæóºø ãðîø³ ðîäèíè, ÿê³ ìîæíà âè-
òðàòèòè íà ùîñü ³íøå, ö³êàâå é ïîòð³áíå. À ùå — äáàºø 
ïðî ùàñëèâó ïëàíåòó!

Тоненька цівка

Ñê³ëüêè ðàç³â íà äåíü òåáå çàïèòóþòü: ïîìèâ ðóêè? 
Òè, íàïåâíå, ÷óºø öå ùîðàçó, êîëè ñ³äàºø çà ñò³ë. ßêùî 
äîäàòè ìèòòÿ ðóê çðàíêó, òî âèõîäèòü íå ìåíøå 4 ðàç íà 
äåíü. Äîçâîëÿþ÷è âîä³ òåêòè õî÷à á 30 ñåêóíä ùîðàçó, 
êîëè ìèºø ðóêè, òè ñïîæèâàºø ¿¿ á³ëüøå, í³æ ïîòð³áíî 
íàñïðàâä³. Òàê çà äîáó äàðåìíî âèò³êàº ìàéæå 10 ë³òð³â 
âîäè. ßêùî ï³ä ÷àñ ìèòòÿ ðóê áóäåø çìåíøóâàòè ñòðó-
ì³íü âîäè, çìîæåø çáåðåãòè ¿¿ ÷èìàëî.

6. Не забувай
зменшувати 
струмінь воду
у інших
випадках.

5. Змий мило і 
закрий кран. 4. Відкрий

кран
маленькою 

цівкою.

1. Відкрий кран. 
Зменш

струмінь води
до маленької 

цівки.

2. Намочи руки
й мило.

Закрий кран.

3. Намили руки.

Ñê³ëüêè ÷àñó çíàäîáèòüñÿ?

Ùî îäåðæóºø?

×îìó ä³ÿòè?

ßê ä³ÿòè?
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Ëèøå òâîº áàæàííÿ áåðåæëèâî âèòðà÷àòè âîäó.

Íà ê³ëüêà ñåêóíä á³ëüøå, í³æ ðàí³øå.

Ìèþ÷è ðóêè ñàìå òàê, òè çìåíøóºø ñïîæèâàííÿ âîäè 
âòðè÷³. Öå îçíà÷àº, ùî ê³ëüê³ñòü âîäè, ÿêó ðàí³øå âè-
òðà÷àâ çà ð³ê, òîá³ âèñòà÷èòü íà òðè ðîêè. Êð³ì òîãî, òè 
äáàºø ïðî åêîíîì³þ ãðîøåé ñâîº¿ ñ³ì’¿ òà çáåðåæåííÿ 
âîäè äëÿ íàñòóïíèõ ïîêîë³íü.

Ощадливий душ

Ñê³ëüêè âîäè òîá³ íåîáõ³äíî, ùîá áóòè ÷èñòèì? Äëÿ 
çâè÷àéíîãî äóøó òðèâàë³ñòþ â 10 õâèëèí íåîáõ³äíî 
áëèçüêî 180 ë³òð³â âîäè. ßê òè äóìàºø, ÷è ìîæíà áóòè 
÷èñòèì, âèêîðèñòàâøè ïîëîâèíó ö³º¿ ê³ëüêîñò³ âîäè?

Òâîº ð³øåííÿ çðîáèòè ëþäåé ³ ïëàíåòó ùàñëèâèìè.

Æîäíîãî äîäàòêîâîãî.

Òè ñïîæèâàòèìåø ó ê³ëüêà ðàç³â ìåíøå âîäè, à òàêîæ çà-
îùàäèø åíåðã³þ, íåîáõ³äíó äëÿ íàãð³âàííÿ âîäè. Åêîíîìèø 
ãðîø³ ðîäèíè, ÿê³ ìîæíà âèòðàòèòè íà ùîñü ³íøå, ö³êàâå 
é ïîòð³áíå. Íàáóâàºø äîñâ³äó îùàäëèâîãî ãîñïîäàðþâàííÿ.

Ùî ïîòð³áíî?

Ñê³ëüêè ÷àñó çíàäîáèòüñÿ?

Ùî îäåðæóºø?

×îìó ä³ÿòè?

Ùî ïîòð³áíî?

Ñê³ëüêè ÷àñó çíàäîáèòüñÿ?

Ùî îäåðæóºø?
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7. Відкрий кран, 
зменш
струмінь води
і змий мило.

6. Намились
і помийся 
за
допомогою
мочалки.

5. Намочи
тіло

і закрий кран.

8. Закрий кран. 4. Зменш
струмінь води.

1. Приготуй
все необхідне 
для прийняття 

душу.

2. Відкрий кран. 3. Налаштуй
кран, щоб
вода була
потрібної

температури.

Миска для миття посуду

Êîëè òè ìèºø ïîñóä ï³ä ïðîòî÷íîþ âîäîþ, âèò³êàº 
áàãàòî çàéâî¿ âîäè. Ùîá óíèêíóòè öèõ âèòðàò, äîö³ëüíî 
ìèòè ïîñóä, íàáèðàþ÷è âîäó â ðàêîâèíó àáî ìèñêó.

ßê ä³ÿòè?

×îìó ä³ÿòè?
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6. Швидко
сполосни
миску
або раковину.

5. Залиши
посуд
сушитися.

4. Швидко
ополосни

посуд 
проточною водою.

1. Перед
миттям посуду 

очисти його
від залишків їжі.

2. Набери
гарячу воду
в раковину

або в миску.

3. Вимий
посуд за

допомогою
спеціальної

губки.

Âåëèêà ìèñêà äëÿ ìèòòÿ ïîñóäó. Òâîº ð³øåííÿ çðîáè-
òè ëþäåé ³ ïëàíåòó ùàñëèâèìè.

Äî 10 õâèëèí ï³ä ÷àñ êîæíîãî ìèòòÿ ïîñóäó.

Òè ñïîæèâàòèìåø ìåíøå âîäè, çàîùàäæóþ÷è ¿¿ äëÿ 
ëþäñòâà ³ ïëàíåòè, à òàêîæ åêîíîìèø ãðîø³ ðîäèíè.

На перший погляд, перелічені дії можуть здатися не дуже 
ефективними для економії води. Однак навіть вони мати-
муть значення, якщо кожен буде виконувати їх. Щоб пере-
конатися в цьому, розв’яжи задачу.

ßê ä³ÿòè?

Ùî ïîòð³áíî?

Ñê³ëüêè ÷àñó çíàäîáèòüñÿ?

Ùî îäåðæóºø?
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Çàäà÷à. Ñ³ì’ÿ ñêëàäàºòüñÿ ç ï’ÿòè îñ³á. Êîæåí ÷èñòèòü 
çóáè, íå çàêðèâàþ÷è êðàí, äâ³÷³ íà äåíü. Ó ñåðåäíüîìó 
÷èùåííÿ çóá³â òðèâàº 3 õâèëèíè, çà êîæíó ç ÿêèõ âèòðà-
÷àºòüñÿ ïî 3 ë³òðè âîäè.

ßêùî ï³ä ÷àñ ÷èùåííÿ çóá³â çàêðèâàòè êðàí, òî âè-
òðàòè âîäè ñòàíîâèòèìóòü íå á³ëüøå 1 ë³òðà.

Îá÷èñëè:
1. Ñê³ëüêè âîäè âèòðà÷àº ñ³ì’ÿ íà ÷èùåííÿ çóá³â, 

ÿêùî êðàí çàëèøàºòüñÿ â³äêðèòèì?
2. Ñê³ëüêè âîäè âèòðàòèòü ñ³ì’ÿ, ÿêùî êîæåí çàêðè-

âàòèìå êðàí?
3. Ñê³ëüêè âîäè ïðîòÿãîì äíÿ çåêîíîìèòü ñ³ì’ÿ ëèøå 

ï³ä ÷àñ ÷èùåííÿ çóá³â?
4. Ñê³ëüêè âîäè çáåðåæóòü 100 ñ³ìåé, ÿêùî çâèêíóòü 

åêîíîìèòè âîäó ï³ä ÷àñ ÷èùåííÿ çóá³â?

Обери дії, які тобі цікаво виконувати. Почни їх виконання.

Разом з учителем та однокласниками вируште на екскур-
сію до водойми — ставка, річки, озера, джерела, криниці, 
болота, струмка тощо.

Çóñòð³÷ òðåòÿ. ІДЕМО ДО ВОДОЙМИ
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Ï³ä ÷àñ åêñêóðñ³¿ 
ðîçäèâ³òüñÿ âîäîéìó òà äîñë³ä³òü

 Äå çíàõîäèòüñÿ âîäîéìà.
 ßê âîíà îáëàøòîâàíà.
 Õòî ³ ÿê íåþ êîðèñòóºòüñÿ.
 Ùî çíàõîäèòüñÿ á³ëÿ âîäîéìè.
 ßêèì º ñòàí âîäè: êîë³ð, ïðîçîð³ñòü, çàïàõ.
 ×è ïðèäàòíà âîäà äëÿ ïèòòÿ àáî ³íøîãî ñïî-
æèâàííÿ.

 ßê âïëèâàþòü ïðèðîäí³ îá’ºêòè íàâêîëèø-
íüîãî ñåðåäîâèùà íà ñòàí âîäè.

 ×è âïëèâàþòü íà ñòàí âîäè îá’ºêòè, ñòâîðåí³ 
ëþäüìè (ï³äïðèºìñòâà, îá’ºêòè ñ³ëüñüêîãî 
ãîñïîäàðñòâà, æèòëîâ³ ñïîðóäè, ïëÿæ³, ïîð-
òè òîùî).

 ×è ïîòðåáóº âîäà î÷èùåííÿ, à âîäîéìà — 
äîäàòêîâîãî îáëàøòóâàííÿ. ßê öå ìîæíà 
çðîáèòè.

Щоб переконатися у своїх висновках щодо стану води, наберіть 
її у чистий посуд і розгляньте під мікроскопом.

Запишіть результати досліджень у зошит.

Оберіть форму звіту за результатами досліджень під час 
екскурсії — виставка малюнків, фотовиставка, газета, 
презентація слайдів тощо. Об’єднайтесь у групи відпо-
відно до обраних форм і підготуйте звіт. Презентуйте ре-
зультати дослідів учням інших класів, батькам.
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Прочитай текст і подумай, про що ти можеш розповісти 
Домовичку.

Ïðîéøîâ ÷àñ, ³ äî Ãàëèíêè ç Òàðàñèêîì çíîâó çàâ³òàâ 
Äîìîâè÷îê. Â³í çðó÷íî âìîñòèâñÿ ì³æ êíèæêàìè íà 
ïèñüìîâîìó ñòîë³, à ä³òè íàâïåðåá³é ïî÷àëè ðîçïîâ³äàòè:

— ß òåïåð, – ñêàçàëà Ãàëèíêà, – çàâæäè â³äêðèâàþ 
êðàí îáåðåæíî, ùîá âîäà íå âèò³êàëà äàðåìíî…

— À ÿ ïîðàäèâ áàòüêîâ³ ï³ä ÷àñ ãîë³ííÿ êîðèñòóâàòèñÿ 
ñêëÿíêîþ, à íå â³äêðèâàòè êðàí, – äîäàâ Òàðàñèê.

Ä³òè ïîâ³äîìëþâàëè Äîìîâè÷êà ïðî ñâî¿ óñï³õè, à â³í 
õîò³â ñêîð³øå ðîçïîâ³ñòè ñâîºìó äðóãó Âîäÿíèêó, ùî 
òåïåð ç âîäîþ ó áóäèíêó ïîðÿäîê.

Çóñòð³÷ ÷åòâåðòà.     ЯК ЗАЛУЧИТИ ДО ДІЙ ІНШИХ
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Об’єднайтесь у групи й також розкажіть один одному, які 
зміни відбулися у вашому способі життя та поведінці. По-
тім доповідач кожної групи нехай розповість, які питання 
обговорювались під час роботи, які цікаві моменти трапля-
лися, які зміни відбулись у поведінці членів групи.

Обговоріть усім класом:

— ×è ç’ÿâèëèñü ó âàñ íîâ³ äóìêè, ³äå¿ ï³ä ÷àñ ïðåçåí-
òàö³¿ ðåçóëüòàò³â ðîáîòè â ãðóï³? ßê³ ñàìå?

— Ùî áóëî íàéá³ëüø ñêëàäíèì ï³ä ÷àñ ðîáîòè âäîìà? 
ßê âè äîëàëè òðóäíîù³?

Ви багато чого навчились, працюючи за темою. Порадь-
теся і розробіть власний проект «Вода — дорогоцінний 
дар планети».

Це, наприклад, може бути лист до дитячого журналу із закликом до 
дітей України дбайливо ставитись до води. 

У листі можна повідомити: чому справа збереження води є важли-
вою; що було цікавим під час роботи за цією темою; що корисного для 
себе зробив кожен із вас; що корисне для інших було зроблено тощо.
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Ви також можете виготовити невеличкі листівки чи плакати, які 
нагадували б усім про цінність води і закликали до її збереження. 
Такі листівки і плакати можна розмістити в школі та вдома.

Під час роботи над проектом бажано скористатися поданим ниж-
че планом.

Ïëàí ðîáîòè

1. Îáãîâîðèòè ó ãðóïàõ, ÿê³ º ³äå¿ ùîäî ïðîåêòó 
é ÷îìó âò³ëåííÿ çàäóìó âàæëèâå äëÿ íàøî¿ 
êðà¿íè, ïëàíåòè.

2. Âèð³øèòè, ÿê³ êðîêè òðåáà çðîáèòè äëÿ âò³-
ëåííÿ çàäóìó. Íàïðèêëàä, ïðî ùî ïîâ³äîìëÿ-
òèìåòå ó ëèñò³, äî ÿêîãî æóðíàëó âàðòî éîãî 
íàä³ñëàòè («Áàðâ³íîê», «Âåñåëêà», «Ï³çíàé-
êî», «Ñîíÿøíèê», «ßáëóíüêà» òà ³í.), ÿê ä³-
çíàòèñü àäðåñó æóðíàëó, ÿê îôîðìèòè ëèñò.

3. Âèçíà÷èòèñü, ÿê áóäåòå ïðàöþâàòè íàä 
ïðîåêòîì: íà óðîö³ ÷è ï³ñëÿ íüîãî, õòî ³ ùî 
áóäå ðîáèòè.

4. Âò³ëèòè ñâ³é çàäóì.

5. Ï³äãîòóâàòè ïðåçåíòàö³þ ðåçóëüòàò³â ðîáîòè.

Обговоріть з однокласниками в групі. 
Які зміни відбулись у вашому способі життя та поведінці? 
Які з’явились нові думки та ідеї щодо збереження води? 
Що плануєте зробити для цього у майбутньому?
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Прочитай текст і поясни, чому знову засмутився Домовичок.

Òàðàñèê ³ Ãàëèíêà ïèñàëè â çîøèò³ ëèñòà äî 
ðåäàêö³¿ äèòÿ÷îãî æóðíàëó. Ó íèõ áóëî áàãàòî 

ö³êàâèõ ³äåé, ïîâ³äîìëåíü, ³ñòîð³é. ßê ò³ëüêè ä³òè õî-
ò³ëè çðîáèòè ÿê³ñü âèïðàâëåííÿ, òî ùîðàçó ïî÷èíàëè 
ïèñàòè â íîâîìó çîøèò³, à ïîïåðåäí³é êèäàëè â êîðçèíó 
äëÿ ñì³òòÿ. Êîëè ëèñò áóëî ñêëàäåíî, âèÿâèëîñÿ, ùî 
êîðçèíà ïåðåïîâíåíà ïàïåðàìè. Çàøòîâõíóâøè ¿¿ ó êó-
òîê ê³ìíàòè, çàäîâîëåí³ ðîáîòîþ ä³òè ï³øëè íà êóõíþ 
ïèòè ÷àé.

Ðàïòîì ç ê³ìíàòè ïî÷óëîñÿ íåçàäîâîëåíå áóðêîò³ííÿ. 
Òàðàñèê ³ Ãàëèíêà çàçèðíóëè òóäè é ïîáà÷èëè, ÿê ó êóï³ 
ïàïåðó êîïèðñàºòüñÿ ¿õí³é çíàéîìèé Äîìîâè÷îê:

— Îò ëèøåíüêî! Ó÷ó âàñ, ó÷ó, à âñå ìàðíî! Ìåí³ òàêè 
íå ïîùàñòèëî ç ãîñïîäàðÿìè êâàðòèðè! Íà öüîìó æ ïà-
ïåð³ ùå ìîæíà áóëî ñò³ëüêè íàïèñàòè ëèñò³â, à ö³ ìàð-
íîòðàòíèêè âèêèíóëè éîãî â ñì³òíèê!

Çóñòð³÷ ïåðøà.   ЧИСТА ПЛАНЕТА ЧИ ВЕЛИКИЙ СМІТНИК
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— Òà ÿêå æ öå ëèõî? Ó íàñ º ùå áàãàòî íîâèõ çîøè-
ò³â, – çäèâóâàëàñÿ Ãàëèíêà.

— À êîëè âîíè çàê³í÷àòüñÿ, ìè çàâæäè çìîæåìî ïðè-
äáàòè â ìàãàçèí³ íîâ³, – ï³äòðèìàâ Òàðàñèê.

— Âè çíîâó íå ðîçóì³ºòå, ùî êî¿òå? Çàðàç ÿ âàì ðîçïîâ³ì…

Ознайомся з розповіддю Домовичка. Знайди слова про 
необхідність скорочення відходів і випиши їх у зошит. Об-
говоріть із сусідом по парті, чи справді сміття — це хво-
роба планети, наведіть приклади із власного життя, які 
підтверджують ваші думки.

Сміття — хвороба планети
Íà íàø³é ïëàíåò³ ñì³òòÿ ñàìå ñîáîþ íå óòâîðþºòü-

ñÿ — éîãî íå çàëèøàþòü í³ ðîñëèíè, í³ òâàðèíè. Ëèøå 
ä³ÿëüí³ñòü ëþäèíè ïðèçâîäèòü äî ïîÿâè ñì³òòÿ. Íà Çåìë³ 
éîãî íàêîïè÷èëîñÿ òàê áàãàòî, ùî âèäíî íàâ³òü ³ç êîñìîñó.

«Ë³äåðàìè» ñåðåä ñì³òòÿ º ïàï³ð, õàð÷î-
â³ òà ìåòàëåâ³ â³äõîäè, ïëàñòèê, òîìó ùî 
âîíè äóæå ïîâ³ëüíî ðîçêëàäàþòüñÿ ïðèðîä-
íèì øëÿõîì. Òàê, äëÿ ðîçïàäó êîíñåðâíî¿ 
áëÿøàíêè ìàº ïðîéòè 100 ðîê³â, ïëàñòè-
êîâî¿ ïëÿøêè — 400, à ñêëÿíî¿ — 1000 
ðîê³â! Âîäíî÷àñ, ëèøå â Óêðà¿í³ ïðîòÿãîì 
ðîêó êîæåí ìåøêàíåöü êóïóº ïðèáëèçíî 
180 ïëàñòèêîâèõ ïàêåò³â, ÿê³ ïîò³ì âèêè-
äàº íà ñì³òíèê.
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Ó÷åí³ ï³äðàõóâàëè: ÿêùî ñì³òòÿ íå ïåðåðîáëÿòè, òî 
çà 10–20 ðîê³â ïëàíåòà ìîæå ïåðåòâîðèòèñÿ íà ñóö³ëü-
íå çâàëèùå. Òîìó íèí³ âñå á³ëüøå ëþäåé íàìàãàþòüñÿ 
ó ñâî¿õ ðîäèíàõ çìåíøèòè ê³ëüê³ñòü â³äõîä³â, çíàéòè 
ìîæëèâ³ñòü âèêîðèñòàòè ïîâòîðíî òå, ùî çàçâè÷àé âè-
êèäàþòü. Íàéêðàùèé ïðèêëàä — ìàêóëàòóðà. Ïåðå-
ðîáêà 1 òèñÿ÷³ ê³ëîãðàì³â ìàêóëàòóðè íå ëèøå çìåíøóº 
ê³ëüê³ñòü â³äõîä³â, à é çáåð³ãàº æèòòÿ 17 äåðåâàì. 100 êè-
ëîãðàì³â õàð÷îâèõ â³äõîä³â äîñòàòíüî, ùîá ïðîòÿãîì äíÿ 
ãîäóâàòè 8 ñâèíåé. ²ç 10 ê³ëîãðàì³â ïëàñòèêîâîãî ñì³òòÿ 
ìîæíà îäåðæàòè 8 ê³ëîãðàì³â âòîðèííî¿ ïëàñòìàñè.

Îòæå, ùîá ïëàíåòà íå ïåðåòâîðèëàñÿ íà ñì³òíèê, ïåð-
øå, ùî ìîæå çðîáèòè êîæåí, — öå çìåíøèòè ê³ëüê³ñòü 
â³äõîä³â ³ äàòè «äðóãå æèòòÿ» ñòàðèì ðå÷àì. Âè òåæ 
ìîæåòå äîëó÷èòèñÿ äî ö³º¿ äîáðî¿ ñïðàâè. 

Послухавши розповідь Домовичка, Тарасик і Галинка ви-
рішили дослідити, що вони знають про засмічення, й скла-
ли таблицю. Скористайся нею — визнач, що ти знаєш про 
цю проблему. Відміть знаком (V) твердження, з якими ти 
погоджуєшся. Порівняй свої відповіді з відповідями одно-
класників.

1. Найбільше засмі-
чують планету плас-
тикові й паперові 
відходи

2. Харчові відходи 
придатні для вто-
ринного викорис-
тання

3. Відходи з металу 
розкладаються дуже 
швидко

4. Ощадливе ви-
користання папе-
ру зберігає життя 
дерев

5. Для нашої країни 
не існує проблеми 
засмічення

6. Чим більше буде 
сміттєзвалищ, тим 
чистішою буде пла-
нета

7. Із сміття можна 
виготовляти корисні 
речі

8. Кожна людина 
може зменшити 
кількість відходів

9. Щодня купува-
ти нові іграшки, щоб 
з часом викинути 
їх, — це дуже розумно



36

«Відсортуй» відходи. Поясни, для чого це потрібно робити.

Які побутові відходи можна використати повторно і як саме?
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Поділись удома одержаною на уроці інформацією. Про-
довж дослідження разом з батьками й з’ясуй, чи багато 
сміття викидає ваша родина. Склади таблицю, користу-
ючись такою інструкцією:

 Ç’ÿñóé, ÿê³ òîâàðè çàçâè÷àé êóïóº âàøà ðîäèíà ó 
ïëàñòèêîâèõ ³ ïàïåðîâèõ óïàêîâêàõ.

 Äå ³ ÿê âèòðà÷àºòå ïàï³ð ³ ñê³ëüêè éîãî âèêèäàºòå 
ïðîòÿãîì òèæíÿ.

 Ç’ÿñóé, ÷è âèêîðèñòîâóþòüñÿ ïîâòîðíî óïàêîâêè ó 
âàøîìó ãîñïîäàðñòâ³ ³ ÿê ñàìå.

 Ïîðàõóé, ñê³ëüêè áóëî âèêèíóòî ïëàñòèêîâèõ ïëÿ-
øîê, êîðîáîê ç-ï³ä íàïî¿â, áàíîê òîùî ïðîòÿãîì òèæíÿ.

День тижня

Які товари ви 
купуєте у

 пластикових 
і паперових 
упаковках?

Кількість 
повторно 

використа-
них 

упаковок 

Кількість 
викинутих 
упаковок

Понеділок 

Вівторок

Середа

Четвер 

П’ятниця

Субота

Неділя 

Усього за тиждень

Çóñòð³÷ äðóãà.   ЯК ЗМЕНШИТИ КІЛЬКІСТЬ СМІТТЯ

Пограйте з однокласниками в гру «Ланцюжок ідей». 
На аркушах паперу запишіть ідеї щодо того, як продовжи-
ти службу старих речей, для чого їх ще можна використа-
ти. Переможе той, у кого знайдеться більше пропозицій.
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Зустрівшись із Домовичком, Галинка й Тарасик розповіли 
йому про результати досліджень і свої висновки.

Розкажіть один одному про свої результати, відповідаючи 
на запитання:

ßê³ òîâàðè êóïóþòü ó âàø³é ðîäèí³ ïðîòÿãîì òèæíÿ 
ó ïëàñòèêîâèõ ³ ïàïåðîâèõ óïàêîâêàõ?

Äå ³ ÿê âèòðà÷àºòüñÿ ïàï³ð ³ ñê³ëüêè éîãî âèêèäàþòü 
ïðîòÿãîì òèæíÿ ó âàø³é ðîäèí³?

×è âèêîðèñòîâóºòå ïîâòîðíî óïàêîâêè â äîìàøíüîìó 
ãîñïîäàðñòâ³ òà ÿê ñàìå?

Підрахуйте результати для всієї групи й представте їх класу.

Домовичок зрадів, що Тарасик, Галинка і ти серйозно по-
ставились до проблеми засмічення планети. Він пропо-
нує спробувати змінити свої звички й стати справжніми 
господарями Землі. Для цього обери важливі для себе 
справи й склади свій власний план дій. 

Кожна дія дуже важлива для зменшення засмічення Зем-
лі. Якщо хоча б одна з них стане вашою звичкою, це зро-
бить планету щасливішою. Працюючи в групах, оберіть 
одну із запропонованих Домовичком дій, прочитайте її 
зміст і розкажіть про неї учням інших груп.
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Нова іграшка

Íîâà ãðà ÷è ³ãðàøêà — öå çàâæäè çàäîâîëåííÿ, àëå 
çãîäîì âîíà íàáðèäàº, ñòàº íåö³êàâîþ. Ó òåáå, ÿê ³ ó 
òâî¿õ îäíîêëàñíèê³â, íàïåâíî º ³ãðàøêè, ÿêèìè òè äàâíî 
íå ãðàºøñÿ. Ñïðîáóé äîìîâèòèñÿ ç äðóçÿìè îáì³íÿòèñÿ 
³ãðàøêàìè íà ïåâíèé ÷àñ àáî íàçàâæäè. Òàê ³ ó òåáå, ³ ó 
íèõ ç’ÿâëÿòüñÿ íîâ³ ðîçâàãè. À ãîëîâíå — òè íå âèêèíåø 
òå, ùî êîìóñü ìîæå áóòè ïîòð³áíèì.

×îìó ä³ÿòè?

Ñàìîðîáíèé
çàïèñíè÷îê

Íîâà
³ãðàøêà

Êíèæêîâà
ë³êàðíÿ

Ñòàêàí÷èê
äëÿ îë³âö³â

Ïòàøèíà
¿äàëüíÿ

Обери дії.
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 Âñòàíîâè ïîñë³äîâí³ñòü ä³é, çàçíà÷åíèõ 
íèæ÷å, ³ äîòðèìóéñÿ ¿¿.

Принеси у клас 

іграшки для 

обміну.

 Дотримуйся 

під час обміну

вироблених 

правил.

Порадься

з батьками

щодо свого 

вибору.

Домовся

з одноклас-

никами

про обмін

іграшками.
р ш

Домовтеся з учи-

телем, де розта-

шувати іграшки 

для обміну.

авил.

Дом
тел

ш

Виробіть правила, 

за якими будете

обміню-

ватись

іграш-

ками.

в
і

Відбери вдома 

іграшки, якими 

тобі вже не цікаво 

гратися.

Êîðîáêà äëÿ ³ãðàøîê.

10–20 õâèëèí, ùîá â³ä³áðàòè ³ãðè òà ³ãðàøêè äëÿ îá-
ì³íó. Ïî 5 õâèëèí, ùîá ïîðàäèòèñÿ ç áàòüêàìè é ó÷èòå-
ëåì. 15–20 õâèëèí, ùîá âèðîáèòè ïðàâèëà îáì³íó.

Çàäîâîëåííÿ â³ä íîâî¿ ³ãðàøêè. Çåêîíîìëåí³ ãðîø³, 
ÿê³ ìîæíà âèòðàòèòè íà ùîñü ³íøå, ö³êàâå é ïîòð³áíå. 
Óì³ííÿ äîìîâëÿòèñÿ. Ìîæëèâ³ñòü ïèøàòèñÿ ñîáîþ çà 
çìåíøåííÿ ê³ëüêîñò³ ñì³òòÿ!

ßê ä³ÿòè?

Ùî ïîòð³áíî?

Ñê³ëüêè ÷àñó çíàäîáèòüñÿ?

Ùî îäåðæóºø?
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Пташина їдальня

Çàëèøêè ¿æ³ ùîäíÿ ïîòðàïëÿþòü íà ñì³òíèê. Òîá³ ïî 
ñèëàõ íå ò³ëüêè çìåíøèòè ê³ëüê³ñòü ñì³òòÿ, à é äîïîìîã-
òè íàøèì ìåíøèì äðóçÿì — ïòàõàì — ïåðåçèìóâàòè. 
Ï³äãîäîâóþ÷è ¿õ, òè áóäåø íå ëèøå âèêèäàòè ìåíøå 
ñì³òòÿ, à é ïðèâàáëþâàòè êðèëàòèõ äðóç³â äî ñàäó ÷è 
ïàðêó. ßêùî ó òâî¿õ ñóñ³ä³â º ñâ³éñüê³ òâàðèíè, ¿õ òàêîæ 
ìîæíà ï³äãîäîâóâàòè.

 Âñòàíîâè ïîñë³äîâí³ñòü ä³é, çàçíà÷åíèõ 
íèæ÷å, ³ äîòðèìóéñÿ ¿¿.

Щодня підкладай 

у годівничку 

залишки їжі.
Поклади в годів-

ничку шматочки 

хліба, зернятка.
Знайди вдома не 

потрібну 

коробку.
р

короб

З допомогою 

дорослих 

зроби з  неї 

годівничку 

для пташок.

Повісь годівничку 

на обране 

дерево так,

щоб було

зручно

підсипати

корм.

Êîðîáêà ç-ï³ä âçóòòÿ àáî âèêîðèñòàíèé ïàêåò ç-ï³ä 
íàïîþ. Íîæèö³. Ì³öíà ìîòóçêà. Çàëèøêè ¿æ³. À ãîëî-
âíå — òâîº áàæàííÿ äîïîìîãòè ïòàõàì ³ çìåíøèòè ê³ëü-
ê³ñòü ñì³òòÿ.

×îìó ä³ÿòè?

ßê ä³ÿòè?

Ùî ïîòð³áíî?
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5 õâèëèí, ùîá çíàéòè êîðîáêó ÷è ïàêåò, ìîòóçêó. Áëèçü-
êî 20 õâèëèí, ùîá çðîáèòè ãîä³âíè÷êó. 10 õâèëèí, ùîá 
âèáðàòè äåðåâî é ðîçòàøóâàòè ãîä³âíè÷êó. Ê³ëüêà õâèëèí 
ùîäíÿ, ùîá çáèðàòè çàëèøêè ¿æ³ é ï³äñèïàòè êîðì.

Çàäîâîëåííÿ â³ä äîáðèõ ñïðàâ — ìîæëèâîñò³ äîïîìà-
ãàòè òâàðèíàì òà ñïîñòåð³ãàòè çà ¿õí³ì æèòòÿì, ï³êëó-
âàòèñÿ ïðî ïëàíåòó.

Книжкова лікарня

Õîðîøà êíèæêà — öå çàâæäè ö³êàâ³ â³äêðèòòÿ, íîâ³ 
âðàæåííÿ ³ çíàííÿ. Òè, íàïåâíå, çíàºø, ùî äëÿ ¿¿ âè-
ãîòîâëåííÿ âèðóáóþòü ë³ñè é âèòðà÷àþòü áàãàòî åíåðã³¿. 
Òîìó êîøòóº êíèæêà íåäåøåâî. Áàòüêè, òàê ñàìî ÿê ³ 
øêîëà, íå çàâæäè ìîæóòü ïðèäáàòè íîâ³ êíèæêè. Àëå 
ó òâî¿õ ñèëàõ äîïîìîãòè çáåðåãòè ñòàð³. Âîíè ïîäàðóþòü 
òîá³ é òâî¿ì äðóçÿì áàãàòî íîâîãî òà ö³êàâîãî. 

 Âñòàíîâè ïîñë³äîâí³ñòü ä³é, çàïðîïîíîâà-
íèõ íèæ÷å, ³ äîòðèìóéñÿ ¿¿.

Ñê³ëüêè ÷àñó çíàäîáèòüñÿ?

Ùî îäåðæóºø?

×îìó ä³ÿòè?

ßê ä³ÿòè?

Дізнайся у шкіль-

ній бібліотеці, як 

правильно ремон-

тувати книжки.

Якщо якісь книжки 

не потрібні вдома, 

подаруй

їх бібліотеці

чи друзям.

прав
ту

друзям.

Відремонтуй 

відібрані

книжки.
Від

Підготуй необхідні 

для ремонту 

книжок

матеріали.

уй
ані
ки.

Відбери

книжки,
які

потрібно

відремонтувати.
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Êëåé, íîæèö³, ë³í³éêà, ãóìêà, ñìóæêè ïàïåðó ³ òêà-
íèíè. À ãîëîâíå — òâîº áàæàííÿ «âèë³êóâàòè» êíèæêè 
é ïðî÷èòàòè ¿õ.

10–15 õâèëèí, ùîá ïîñï³ëêóâàòèñÿ ç á³áë³îòåêàðåì. 
Áëèçüêî 15 õâèëèí, ùîá ï³äãîòóâàòè íåîáõ³äíå äëÿ ðîáî-
òè òà â³ä³áðàòè êíèæêè äëÿ ðåìîíòó. Â³ä 15 äî 30 õâèëèí 
äëÿ ë³êóâàííÿ êîæíî¿ êíèæêè.

Ìîæëèâ³ñòü ïîäîâæèòè æèòòÿ êíèæêè, à îòæå, çáå-
ðåãòè äåðåâà é ë³ñè íà ïëàíåò³. Çíàéîìñòâî ç ö³êàâèìè 
êíèæêàìè. Çàäîâîëåííÿ â³ä õîðîøî¿ ñïðàâè.

Саморобний записничок

Ó òåáå, ÿê ³ â êîæíîãî øêîëÿðà, º áàãàòî âèêîðèñ-
òàíîãî ïàïåðó é íåäîïèñàíèõ çîøèò³â. Çàçâè÷àé òè ¿õ 
âèêèäàºø. Òè ìîæåø íå ò³ëüêè çìåíøèòè ê³ëüê³ñòü ïà-
ïåðîâîãî ñì³òòÿ, à é âèãîòîâèòè êîðèñíó ð³÷ — çàïèñíè-
÷îê. Òóäè ìîæíà çàïèñóâàòè âàæëèâ³ äëÿ òåáå é òâî¿õ 
áëèçüêèõ äàòè, ùîá â÷àñíî çãàäóâàòè ïðî íèõ.

 Âñòàíîâè ïîñë³äîâí³ñòü ä³é, çàïðîïîíîâà-
íèõ ó ïàçëàõ (ñòîð³íêà 44), ³ äîòðèìóéñÿ ¿¿.

Íîæèö³, íèòêè, ë³í³éêà, îë³âåöü, çàëèøêè ÷èñòîãî 
ïàïåðó. À ãîëîâíå — òâîº áàæàííÿ çìåíøèòè ê³ëüê³ñòü 
ñì³òòÿ é ñàìîìó çðîáèòè çàïèñíè÷îê.

15 õâèëèí, ùîá â³äîêðåìèòè ÷èñò³ àðóø³ ç âèêîðèñòàíèõ 
ïàïåð³â, çîøèò³â. 5 õâèëèí, ùîá ï³äãîòóâàòè âñå íåîáõ³äíå 
äëÿ ðîáîòè. 20 õâèëèí, ùîá çðîáèòè çàïèñíè÷îê.

Çìåíøóºø ê³ëüê³ñòü ñì³òòÿ. Îòðèìóºø âëàñíèé çàïèñ-
íè÷îê.

Ùî ïîòð³áíî?

Ñê³ëüêè ÷àñó çíàäîáèòüñÿ?

Ùî îäåðæóºø?

×îìó ä³ÿòè?

ßê ä³ÿòè?

Ùî ïîòð³áíî?

Ñê³ëüêè ÷àñó çíàäîáèòüñÿ?

Ùî îäåðæóºø?
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Користуйся

ним при потребі.

Придумай, як 

цікаво оформити 

записничок.

Зроби

записничок.

рист

Записуй у

записничок

важливі дати.

ним
КорЗнайди непотріб-

ний папір та недо-

писані зошити.

Відокрем чисті

аркуші паперу.

стуйся
рисКор

Дізнайся у вчите-

ля, як зробити 

записничок.

Підготуй необхідні 

інструменти.

Стаканчик для олівців

Ïàïåðîâèé ïàêåò ç-ï³ä ñîêó, ìîëîêà ÷è êåô³ðó ï³ñ-
ëÿ ñïîæèâàííÿ íàïî¿â âèêèäàþòü. Àëå ÿêùî òðîõè ïî-
ôàíòàçóºø, ïåðåòâîðèø éîãî íà ñòàêàí÷èê äëÿ îë³âö³â, 

×îìó ä³ÿòè?
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ÿêîãî íå êóïèø ó æîäíîìó ìàãàçèí³. Íèì çìîæåø êî-
ðèñòóâàòèñÿ ñàì, à çàõî÷åø — çðîáèø ïîäàðóíîê äðó-
ãîâ³. Âàæëèâî, ùî òè íå âèêèíåø ð³÷, ÿêà òîá³ äîáðå 
ïðèñëóæèòüñÿ.

Âñòàíîâè ïîñë³äîâí³ñòü ä³é, çàïðîïîíîâà-
íèõ íèæ÷å, ³ äîòðèìóéñÿ ¿¿.

Перевір, 

чи зручно розта-

шуються в ньому  

олівці.

П
ч
ш
о

Зріж ножицями 

верхню частину.

Придумай, як 

цікаво оформити 

стаканчик. 
Постав у стакан-

чик олівці або 

інше письмове 

приладдя.

Візьми порожній 

пакет з-під 

напою. Вимий 

його. Оформи стакан-

чик клаптиками 

кольорового 

паперу або кар-

тинками.

Ïîðîæí³é ïàêåò ç-ï³ä íàïîþ, íîæèö³, êëåé, êîëüîðî-
âèé ïàï³ð àáî âèð³çàí³ ç³ ñòàðîãî æóðíàëó êàðòèíêè äëÿ 
îôîðìëåííÿ.

Ïî 5 õâèëèí, ùîá çíàéòè ïîðîæí³é ïàêåò ³ â³äð³çàòè 
÷àñòèíó ïàêåòà ïîòð³áíîãî ðîçì³ðó. Áëèçüêî 10 õâèëèí 
äëÿ îôîðìëåííÿ ñòàêàí÷èêà.

ßê ä³ÿòè?

Ùî ïîòð³áíî?

Ñê³ëüêè ÷àñó çíàäîáèòüñÿ?
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Âèêîðèñòàºø ïîðîæí³é ïàêåò ç êîðèñòþ. Íå êóïóâà-
òèìåø ñòàêàí÷èê äëÿ ïèñüìîâîãî ïðèëàääÿ. Íà òâîºìó 
ðîáî÷îìó ñòîë³ áóäå ïîðÿäîê. Ìàòèìåø ìîæëèâ³ñòü ñâî-
¿ìè ðóêàìè çðîáèòè îðèã³íàëüíèé ïîäàðóíîê.

Обери дії, які тобі цікаво виконувати. Почни їх виконання.

Çóñòð³÷ òðåòÿ.     ШУКАЄМО ШЛЯХ ДО ЧИСТОЇ ВУЛИЦІ

Разом з учителем та однокласниками вирушайте на екс-
курсію вулицями міста (села, селища).

Ï³ä ÷àñ åêñêóðñ³¿ äîñë³ä³òü
 ×è º ñì³òòÿ íà âóëèöÿõ.
 ×è äîñòàòíüî óðí äëÿ ñì³òòÿ, ÷è çðó÷íî âîíè 
ðîçòàøîâàí³.

 ×è º êîíòåéíåðè äëÿ ñì³òòÿ á³ëÿ áóäèíê³â.
 ×è ïåðåäáà÷åíî ñîðòóâàííÿ â³äõîä³â íà õàð÷î-
â³, ìåòàëåâ³, ïëàñòèêîâ³, ñêëÿí³.

 ×è ðîçâ³øàí³ íà äåðåâàõ ãîä³âíè÷êè äëÿ ïòàõ³â.
 ×è ìîæëèâå âòîðèííå âèêîðèñòàííÿ ñì³òòÿ, 
ÿêå âè ïîáà÷èëè.

Ùî îäåðæóºø?
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 ßê ìîæíà çìåíøèòè ê³ëüê³ñòü ñì³òòÿ íà âóëèöÿõ.
Çðîá³òü âèñíîâîê ùîäî ïðîáëåìè çàñì³÷åííÿ äîâê³ëëÿ.
ßêùî çìîæåòå, îðãàí³çóéòå ïðèáèðàííÿ øê³ëüíîãî 

ïîäâ³ð’ÿ.

 Оберіть форму звіту за результатами досліджень під час 
екскурсії — виставка малюнків, фотовиставка, газета, 
презентація слайдів тощо. Підготуйте звіт і презентуйте 
результати дослідження учням інших класів, батькам.

Прочитай текст і подумай, про що ти можеш розповісти 
Домовичку.

Ãàëèíêà ç Òàðàñèêîì çíîâó çóñòð³ëèñÿ ³ç Äî-
ìîâè÷êîì. Âîíè, ÿê ³ ìèíóëîãî ðàçó, çàõîïëåíî 

ðîçïîâ³ëè ïðî ñâî¿ äîñÿãíåííÿ:
— ß íàâ÷èâñÿ ðîáèòè ³ãðàøêè ç ïàêåò³â â³ä ñîêó, — ïî-

â³äîìèâ Òàðàñèê.
— À ÿ, — âåñåëî äîäàëà Ãàëèíêà, — ñïëåëà øàðôèê 

³ç ñòàðèõ íèòîê…

Çóñòð³÷ ÷åòâåðòà.  ЗАПРОШУЄМО ВСІХ ДО ЛАВ 
РЯТІВНИКІВ ПЛАНЕТИ ВІД СМІТТЯ
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Об’єднайтесь у групи й розкажіть про свої результати 
щодо зменшення кількості сміття.
Потім обговоріть усім класом:

— ×è ç’ÿâèëèñü ó âàñ íîâ³ äóìêè, ³äå¿ ï³ä ÷àñ ïðåçåí-
òàö³¿ ðåçóëüòàò³â ðîáîòè â ãðóï³? ßê³ ñàìå?

— ßê³ òðóäíîù³ òðàïëÿëèñÿ ï³ä ÷àñ ðîáîòè âäîìà? ßê 
âè ¿õ äîëàëè?

Поміркуйте в групах над створенням проекту «Врятуймо 
планету від сміття». Розгляньте пропозиції груп усім кла-
сом, оберіть тему проекту й складіть план його виконання.

Якщо потрібно, використайте досвід Галинки і Тарасика. 
Їх клас вирішив випускати інформаційні листки, щоб привернути 
увагу інших школярів до необхідності врятувати місто від сміття. 
У ході обговорення було складено план.

Ïëàí ðîáîòè

1. Âèçíà÷èòèñü, êîìó áóäóòü àäðåñîâàí³ ³íôîð-
ìàö³éí³ ëèñòêè.

2. Ó ëèñòêàõ ³íôîðìóâàòè: ÷îìó ñïðàâà çìåí-
øåííÿ ê³ëüêîñò³ ñì³òòÿ º âàæëèâîþ; ùî ìîæ-
íà çðîáèòè, ùîá äîïîìîãòè ïëàíåò³ çâ³ëüíè-
òèñÿ â³ä ñì³òòÿ.

3. Âèð³øèòè, ïðî ÿê³ ä³¿, ïîâ’ÿçàí³ ç³ çìåíøåí-
íÿì ñì³òòÿ, ïîâ³äîìèìî â ëèñòêàõ.

4. Âèêîðèñòîâóâàòè â òåêñòàõ ëèñòê³â âëàñíèé 
äîñâ³ä çìåíøåííÿ ê³ëüêîñò³ ñì³òòÿ. Çàçíà-
÷èòè àäðåñè ïóíêò³â ïðèéîìó ñêëà, ìàêóëà-
òóðè, ìåòàëîáðóõòó.

5. Äîìîâèòèñü ïðî îôîðìëåííÿ ëèñòê³â.
6. Âèçíà÷èòè, ÿê³ ìàòåð³àëè çíàäîáëÿòüñÿ.
7. Äîìîâèòèñü, ÿê áóäóòü ðîçïîâñþäæóâàòèñÿ 

³íôîðìàö³éí³ ëèñòêè.
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8. Ðîçïîä³ëèòè îáîâ’ÿçêè ì³æ ó÷àñíèêàìè ïðî-
åêòó.

9. Âèêîíàòè ðîáîòó ç ï³äãîòîâêè é îôîðìëåííÿ 
ïåðøîãî ëèñòêà.

10. Ðîçìíîæèòè ëèñòîê òà ðîçïîâñþäèòè éîãî 
ñåðåä ó÷í³â ³ â÷èòåë³â øêîëè, ³íøèõ ëþäåé.

Якщо тобі цікаво дізнатися про приклад боротьби із сміт-
тям, прочитай текст.

Світ оголошує війну пластиковому сміттю

Ùå 100 ðîê³â òîìó ëþäè íàâ³òü íå 
ìîãëè óÿâèòè, ùî òàêå áàòàðåéêà, 
äèñêåòà, ôëîìàñòåð, íàâ³òü ïëàñòè-
êîâèé ïàêåò. À ñüîãîäí³ ñàìå ö³ ïà-
êåòè íàçèâàþòü íàéá³ëüø çãóáíèì 
âèíàõîäîì ëþäñòâà. Ïðèãàäàé, ÿê 
ùîðàçó â ìàãàçèí³ ìàéæå êîæåí òîâàð êëàäóòü â îêðå-
ìèé ïàêåò, é óÿâè, ñê³ëüêè ¿õ ùîäíÿ ïîòðàïëÿº äî ñì³ò-
íèêà ó òåáå âäîìà, ó ì³ñò³, íà ïëàíåò³…

Ó Òèõîìó îêåàí³ âæå óòâîðèâñÿ ö³ëèé îñòð³â ³ç ïëàñòè-
êîâîãî ñì³òòÿ, ïëîùà ÿêîãî äîð³âíþº ïëîù³ Óêðà¿íè. Â³ä 
íüîãî ùîðîêó ãèíå áëèçüêî 100 òèñÿ÷ ìîðñüêèõ òâàðèí!

Òàê³ êðà¿íè, ÿê Àâñòðàë³ÿ, Òàéâàíü, Ñèíãàïóð, ²íä³ÿ, 
²òàë³¿, çàáîðîíèëè âèêîðèñòîâóâàòè òà ââîçèòè íà ¿õ òåðè-
òîð³þ ïëàñòèêîâ³ ïàêåòè. 

Ìóçèêàíòè ïîïóëÿðíî¿ â Óêðà¿í³ ãðóïè «Êðèõ³òêà» 
ðîçðîáèëè ïðîåêò «Òîðáà — ïðèðîä³». Âîíè çàêëèêà-
þòü óñ³õ óêðà¿íö³â êîðèñòóâàòèñÿ äëÿ ïîêóïîê åêîòîð-
áîþ — ñóìêîþ áàãàòîðàçîâîãî âèêîðèñòàííÿ. ßêùî êî-
æåí ³ç íàñ ïðèºäíàºòüñÿ äî ö³º¿ àêö³¿, òî íàøà êðà¿íà 
ñòàíå íàáàãàòî ÷èñò³øîþ.
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Çóñòð³÷ ïåðøà.   СКІЛЬКИ ЕНЕРГІЇ ПОТРІБНО ДЛЯ ЖИТТЯ

Прочитай текст і подумай, чого не врахували діти. Про 
що розповість дітям казковий герой?

Òàðàñèê ³ Ãàëèíêà ³ç çàõîïëåííÿì ãîòóâàëè 
³íôîðìàö³éíèé ëèñòîê ïðî çìåíøåííÿ ê³ëüêîñò³ ñì³ò-
òÿ. Íàñòàëè ñóò³íêè. Ä³òè ââ³ìêíóëè âñ³ îñâ³òëþâàëüí³ 
ïðèëàäè, ÿê³ áóëè â ê³ìíàò³, é ïðîäîâæèëè ðîáîòó. Ïî-
ò³ì âîíè âèð³øèëè ïðàöþâàòè ï³ä ìóçèêó é ïåðåéøëè 
äî ê³ìíàòè, äå áóâ ìóçè÷íèé öåíòð. Â³äòåïåð ìàéæå âñÿ 
êâàðòèðà áóëà ÿñêðàâî îñâ³òëåíîþ.

Êîëè äðóç³ âæå çàê³í÷óâàëè ðîáîòó, ç’ÿâèâñÿ ¿õí³é 
äàâí³é çíàéîìèé — Äîìîâè÷îê. Ìðóæà÷è î÷³, â³í çà-
áóðìîò³â:

— Çíîâó â³ä âàñ ñïîêîþ íåìàº. Íå äàºòå ìåí³ çàñíó-
òè. Ñò³ëüêè ñâ³òëà óâ³ìêíóëè, ùî â³ä ë³÷èëüíèêà ìàëî 
³ñêðè íå ñèïëÿòüñÿ. Ó íüîìó òàê øâèäêî çì³íþþòüñÿ 
öèôðè, àæ ó ãîëîâ³ ïàìîðî÷èòüñÿ.
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— À ùî â öüîìó ïîãàíîãî? — çäèâóâàëèñÿ ä³òè. — Ó øêî-
ë³ ðîçïîâ³äàëè, ùî â íàø³é êðà¿í³ ïðàöþþòü 4 àòîìíèõ ³ 
8 ã³äðîåëåêòðîñòàíö³é, òîæ íàì åíåðã³¿ âèñòà÷èòü.

— Ïðî ñåáå ëèøå äáàºòå! — îáóðèâñÿ Äîìîâè÷îê. — À âè 
ïîäóìàëè ïðî íàø ñï³ëüíèé ä³ì — Çåìëþ? Îñü ïîñëóõàéòå…

Ознайомся з фактами, наведеними в розповіді Домовичка. 
Які з них свідчать про те, що енергія важлива для людини і 
що людям слід змінити своє ставлення до її витрат? Чи варта 
проблема збереження енергії твоєї уваги?

Економити енергію — це розумно
Ñó÷àñíå ëþäñòâî ïîòðåáóº áàãàòî åíåðã³¿. Çàâäÿêè 

åíåðã³¿ ïðàöþþòü òðàíñïîðò, êîìï’þòåð ³ òåëåâ³çîð, 
îñâ³òëþþòüñÿ òà îïàëþþòüñÿ ïðèì³ùåííÿ.

Äæåðåë åíåðã³¿ íà Çåìë³ áàãàòî — ñèëà âîäè ³ â³òðó, 
åíåðã³ÿ Ñîíöÿ, àòîìíà åíåðã³ÿ òîùî. Àëå îñíîâíèìè 
ïîñòà÷àëüíèêàìè åíåðã³¿ º ãàç, íàôòà, âóã³ëëÿ ³ òîðô. 
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Çàâäÿêè ¿ì çàäîâîëüíÿºòüñÿ 3/4 óñ³õ ïîòðåá ëþäñòâà â 
åëåêòðîåíåðã³¿. Ñïîæèâàííÿ åíåðã³¿ çá³ëüøóºòüñÿ äóæå 
øâèäêî. Çà îñòàíí³ ñòî ðîê³â âîíî çðîñëî ó 100 ðàç.

Ïðîòå íàôòà, ïðèðîäí³ ãàçè é âóã³ëëÿ º íåâ³äíîâíèìè 
ðåñóðñàìè. Ó÷åí³ ïîïåðåäæàþòü, ùî çàïàñ³â ïðèðîäíîãî 
ãàçó âèñòà÷èòü ëþäñòâó íà 220 ðîê³â, à âóã³ëëÿ é íà-
ôòè — ëèøå íà 60. Òîæ îñíîâí³ ðåñóðñè äîñèòü ñêîðî 
ìîæóòü ñê³í÷èòèñÿ. Êð³ì òîãî, ¿õ âèêîðèñòàííÿ ïðèçâî-
äèòü äî ïåâíèõ ïðîáëåì. Ó ïåðøó ÷åðãó — öå çàáðóä-
íåííÿ ïðèðîäíîãî ñåðåäîâèùà. Êîæíà òðóáà, ùî äèìèòü, 
âèêèäàº ó ïîâ³òðÿ äåñÿòêè òîíí øê³äëèâèõ ðå÷îâèí. 
Âåëèê³ çåìåëüí³ òåðèòîð³¿ â³äâîäÿòüñÿ ï³ä øàõòè, åëåê-
òðîñòàíö³¿, â³äâàëè é ïîõîâàííÿ — îòæå çàáðóäíþþòüñÿ 
âîäà ³ ´ðóíò.

Íàñë³äêè âèêîðèñòàííÿ ðåñóðñ³â ïîçíà÷àþòüñÿ ³ íà çäîðîâ’¿ 
ëþäåé. Ïðî íåáåçïåêó àòîìíî¿ åíåðãåòèêè íàãàäóâàòè íå ïî-
òð³áíî — êîæåí çíàº ïðî íàñë³äêè àâàð³¿ 1986 ðîêó íà ×îðíî-
áèëüñüê³é àòîìí³é åëåêòðîñòàíö³¿ â Óêðà¿í³, à òàêîæ àâàð³¿, 
ùî ñòàëàñÿ 2011 ðîêó íà ñòàíö³¿ «Ôóêóñ³ìà –1» ó ßïîí³¿.

Îòæå, ïèòàííÿ ðîçóìíîãî âèêîðèñòàííÿ, åêîíîìíîãî 
ïåðåðîáëåííÿ ³ çáåðåæåííÿ åíåðã³¿ ñòàþòü äëÿ ëþäñòâà 
íàäçâè÷àéíî âàæëèâèìè. Òè òåæ ìîæåø äîëó÷èòèñÿ äî 
ö³º¿ âàæëèâî¿ ñïðàâè. ßêùî õî÷åø çáåðåãòè ïðèðîäí³ 
ðåñóðñè é çàîùàäèòè ãðîø³, ïî÷èíàé ä³ÿòè ñüîãîäí³!

Послухавши розповідь Домовичка, Тарасик і Галинка ви-
рішили дослідити, що їм відомо про енергію, і склали 
таблицю. Скористайся нею і визнач, що ти знаєш про 
цей ресурс планети. Відміть знаком (V) твердження, з 
якими ти погоджуєшся. Поясни свій вибір. Порівняй свої 
відповіді з відповідями однокласників.
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1. За останні роки 
використання енер-
гії зменшилось

2. Газ, вугілля, на-
фта — це важливі 
джерела енергії

3. Багато енергії 
можна одержати з 
атомного палива

4. Енергію від вітру 
одержати неможливо

5. Сонячні батареї 
допомагають добу-
вати енергію

6. Запаси газу на 
планеті ніколи не 
скінчаться

7. Щоб зберегти 
енергетичні ре-
сурси, потрібно 
вимикати електро-
прилади після ко-
ристування

8. Виробництво 
енергії сприяє чи-
стоті повітря і збе-
реженню довкілля

9. Економія енер-
гії — це заощаджен-
ня грошей

Розгляньте малюнки. Що поєднує усі ці прилади? Нама-
люйте на окремому аркуші паперу інші прилади чи при-
строї, які споживають енергію. Полічіть, скільки всього 
різних приладів намалювали учні класу. Складіть загаль-
ний перелік. До яких наслідків призводить використання 
великої кількості електроприладів?

Поєднай зображення джерел енергії з їх назвами. Які з 
них, на твою думку, не шкодять довкіллю?
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Вітряк          Гідроелектростанція        Сонячна батарея

Поділись удома одержаною на уроці інформацією. Про-
довж дослідження разом із батьками і з’ясуй, скільки 
електроенергії використовує ваша родина.

Ñêëàäè òàáëèöþ, êîðèñòóþ÷èñü òàêîþ ³íñòðóêö³ºþ:
 âèçíà÷, ÿê³ ïðèì³ùåííÿ ó âàø³é îñåë³ îáëàäíàí³ 

åëåêòðè÷íèìè ïðèëàäàìè;
  âèçíà÷ ê³ëüê³ñòü åëåêòðè÷íèõ ïðèëàä³â ó êîæíîìó 

ïðèì³ùåíí³;
 ïðîñë³äêóé, ñê³ëüêè åëåêòðîïðèëàä³â âìèêàëè ó 

êîæíîìó ïðèì³ùåíí³ ïðîòÿãîì äîáè, à íàñàìê³íåöü — â 
óñ³é îñåë³ ïðîòÿãîì äîáè. 

Приміщення, 
в яких є елек-

тричні прилади

Кількість електричних 
приладів у одному 

приміщенні

Кількість при-
ладів, які вми-
кали протягом 

однієї доби

Усього електричних приладів, 
які вмикали протягом доби
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Çóñòð³÷ äðóãà.   ЯК  СТАТИ  ОЩАДЛИВИМ
КОРИСТУВАЧЕМ  ЕНЕРГІЇ

Уявіть ситуації, представлені на малюнках, та оцініть вчин-
ки дітей: які дії ви схвалюєте, а які — ні. Чому?

Зустрівшись із Домовичком, Галинка й Тарасик розпо-
віли йому про результати своїх досліджень і зроблені 
висновки.
Обговоріть у групах результати своїх досліджень. Як 
використовують енергію у вашому домашньому госпо-
дарстві? Чи велика частина цих витрат належить тобі? 
Як ти міг би їх скоротити?
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Домовичок запропонував Галинці й Тарасику спробувати 
змінити свої звички щодо енергії, виконуючи такі дії.

Áåç çàéâîãî
ñâ³òëà

Äåííå ñâ³òëî – 
íàø ïîì³÷íèê

Ïðèëàäè
âèìêíóòî

Òåïëà îñåëÿ

Обери дії.

Ä³ëîâ³ òåëå-
ôîíí³ ðîçìîâè

Оберіть одну із запропонованих Домовичком дій, прочи-
тайте її зміст і розкажіть про неї учням інших груп.

Денне світло — наш помічник

Çà âèêîíàííÿ äîìàøí³õ çàâäàíü çàâæäè ïðèºìíî îäåð-
æóâàòè õîðîø³ îö³íêè. Îñîáëèâî, êîëè òè âèêîíóºø 
¿õ áåç çàéâèõ çóñèëü, ëåãêî ³ øâèäêî. Îäèí ³ç ñåêðåò³â 
ïîëÿãàº ó òîìó, ùî ïðàöþâàòè íàä çàâäàííÿìè òðåáà ó 
ñâ³òëó ÷àñòèíó äîáè. Ââå÷åð³, êîëè òè âòîìëåíèé, ïðè 
øòó÷íîìó îñâ³òëåíí³ äîáðå âèêîíàòè çàâäàííÿ íàáàãàòî 
ñêëàäí³øå. Ïðàöþþ÷è ïðè äåííîìó ñâ³òë³, òè íå ëèøå 
äáàºø ïðî ñâ³é ç³ð, àëå é çàîùàäæóºø ãðîø³ ðîäèíè, 
ÿê³ ñïëà÷óþòüñÿ çà åëåêòðîåíåðã³þ.

×îìó ä³ÿòè?
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Äîïîâíè çì³ñò îñòàííüî¿ ä³¿. Âèêîíóþ÷è 
ä³¿, äîòðèìóéñÿ ïðîïîíîâàíî¿ ïîñë³äîâíîñò³

7. Склади роз-
клад на тиждень,
щоб виконання 
домашніх 
завдань
закінчувати
у світлу
частину доби.

6. Спробуй
залишити
вільний час
між 14 і 16
годинами.

5. Визнач
приблизний час, 

потрібний для
виконання кожної 

справи.

8. Дотримуйся …
4. Запиши, які 

справи ти плану-
єш зробити за 

тиждень.

1. Обери в кімна-
ті місце, де 

багато сонячного 
світла.

2. Домовся з 
батьками про

розташування
на цьому

місці твого
робочого столу.

3. Розташуй стіл
і стілець так,

щоб світло
з вікна добре 
освітлювало

 зошит.

Àðêóø ïàïåðó, ðó÷êà. À ãîëîâíå — òâî¿ ñòàðàííÿ ³ 
íàïîëåãëèâ³ñòü.

Ê³ëüêà õâèëèí, ùîá çíàéòè îñâ³òëåíå ðîáî÷å ì³ñöå â 
ê³ìíàò³. Ê³ëüêà õâèëèí, ùîá ðîçòàøóâàòè ñò³ë ³ ñò³ëåöü. 
5–10 õâèëèí äëÿ ñêëàäàííÿ ðîçêëàäó.

ßê ä³ÿòè?

Ùî ïîòð³áíî?

Ñê³ëüêè ÷àñó çíàäîáèòüñÿ?
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Òè çàîùàäæóºø ãðîø³ ñ³ìåéíîãî áþäæåòó. Íàáóâà-
ºø äîñâ³äó îðãàí³çàö³¿ ñâîº¿ ïðàö³. Äáàºø ïðî âëàñíå 
çäîðîâ’ÿ. Îäåðæóºø çàäîâîëåííÿ â³ä ÿê³ñíîãî âèêîíàííÿ 
äîìàøíüîãî çàâäàííÿ òà ïîâåðòàºø Çåìë³ ïîñì³øêó.

Без зайвого світла

Ïðèºìíî â³ä÷óâàòè ñåáå ãîñïîäàðåì âëàñíî¿ îñåë³ ³ 
ñâîº¿ êëàñíî¿ ê³ìíàòè. Òóðáîòà ïðî çàòèøîê äàðóº òîá³ 
ðàä³ñòü. À ùî ìîæíà çðîáèòè, ùîá ñòàòè ñïðàâæí³ì õà-
çÿ¿íîì? Íàïðèêëàä, íà ïåðåðâ³ ó êëàñ³ ÷è âäîìà, êîëè 
òè îñòàíí³ì âèõîäèø ³ç ê³ìíàòè, ïîäáàé ïðî òå, ùîá 
âèìêíóòè çàéâå ñâ³òëî. Òàêîæ ñë³ä âèìèêàòè ñâ³òëî, 
êîëè ê³ìíàòà äîñòàòíüî îñâ³òëåíà ñîíöåì. Öå äîïîìîæå 
çìåíøèòè âèòðàòè åíåðã³¿. Çà öå âñ³ ââàæàòèìóòü òåáå 
õàçÿéíîâèòèì ³ øàíóâàòèìóòü.

               Äîïîâíè çì³ñò îñòàííüî¿ ä³¿. Âèêîíóþ÷è 
ä³¿, äîòðèìóéñÿ ïðîïîíîâàíî¿ ïîñë³äîâíîñò³

5. Намагайся … 4. За потреби вимикай 
зайве світло у класі, навіть 
коли чергує хтось інший.

1. Пофантазуй,
які малюнки 

можуть
нагадувати про 

вимкнення 
зайвого світла.

2. Намалюй
невеличкі
малюнки-
пам’ятки

і розташуй
їх біля

вимикачів.

3. Домовся з
однокласниками 

про чергування 
відповідальних 

за вимкнення 
зайвого світла

у класі.

Ùî îäåðæóºø?

×îìó ä³ÿòè?

ßê ä³ÿòè?
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Ïàï³ð, êîëüîðîâ³ îë³âö³ àáî ôàðáè. À ãîëîâíå — òâî¿ 
ñòàðàííÿ ³ íàïîëåãëèâ³ñòü.

Ïåâíèé ÷àñ, ùîá ï³äãîòóâàòè é ðîçòàøóâàòè ïàì’ÿòêè. 
Ê³ëüêà õâèëèí, ùîá âñòàíîâèòè ÷åðãóâàííÿ ó êëàñ³. 
Ïî ê³ëüêà ñåêóíä ùîäíÿ, ùîá âèìèêàòè çàéâå ñâ³òëî â 
êëàñ³ òà âäîìà.

Äîñâ³ä äáàéëèâîãî ãîñïîäàðþâàííÿ. Çàîùàäæåí³ ãðîø³ 
ñ³ìåéíîãî áþäæåòó, ÿê³ ìîæíà âèòðàòèòè íà ùîñü ³íøå, 
ö³êàâå é ïîòð³áíå. Çàäîâîëåííÿ â³ä õîðîøî¿ ñïðàâè.

Прилади вимкнуто

Ìè ìð³ºìî ïðî îñíàùåííÿ âëàñíî¿ îñåë³ ñó÷àñíèìè 
åëåêòðè÷íèìè ïðèëàäàìè — ìóçè÷íèì öåíòðîì, òåëå-
â³çîðîì, êîìï’þòåðîì, ïðèíòåðîì òîùî. Âîíè ðîáëÿòü 
íàøå æèòòÿ çðó÷íèì, ïîëåãøóþòü ïðàöþ, îäíàê ñïîæè-
âàþòü áàãàòî åíåðã³¿. Ìîæíà çíà÷íî çìåíøèòè âèòðàòè, 
íå â³äìîâëÿþ÷èñü â³ä öèõ ðå÷åé. Äîñòàòíüî äáàòè ïðî 
¿õ â÷àñíå âèìêíåííÿ.

               Äîïîâíè çì³ñò îñòàííüî¿ ä³¿.

4. Домовся з батьками і намалюй (напиши)
невеличкі листівки …

1. Намагайся 
ніколи не забува-
ти про вимкнен-
ня електропри-

ладу, з яким вже 
не працюєш.

2. Завжди вими-
кай електропри-
лади  з розетки, 

оскільки
сигнальні 

лампочки марно 
витрачають 

енергію.

3. Вимикай
електропри-

лади, які
забули

вимкнути члени 
твоєї родини.

Ùî ïîòð³áíî?

Ñê³ëüêè ÷àñó çíàäîáèòüñÿ?

Ùî îäåðæóºø?

×îìó ä³ÿòè?

ßê ä³ÿòè?
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Ïàï³ð, êîëüîðîâ³ îë³âö³ àáî ôàðáè. Òâî¿ ñòàðàííÿ ³ íà-
ïîëåãëèâ³ñòü.

15–20 õâèëèí, ùîá âèãîòîâèòè ëèñò³âêè. Ïî ê³ëüêà 
ñåêóíä ùîäíÿ, ùîá âèìèêàòè åëåêòðîïðèëàäè.

Äîñâ³ä äáàéëèâîãî ãîñïîäàðþâàííÿ. Ìîæëèâ³ñòü çà-
îùàäæóâàòè åíåðã³þ òà ãðîø³ ñ³ìåéíîãî áþäæåòó, ÿê³ 
ìîæíà âèòðàòèòè íà ùîñü ³íøå, ö³êàâå ³ ïîòð³áíå.

Ділові телефонні розмови

×è â³äîì³ òîá³ ïðàâèëà ä³ëîâèõ òåëåôîííèõ ðîçìîâ? 
Ðîçìîâëÿòè âàðòî ëèøå çà ïîòðåáè, êîðîòêî é ÷³òêî, íå 
â³äâîë³êàþ÷èñü íà ñòîðîíí³ òåìè. Öèì òè âèÿâèø ïî-
âàãó äî ñï³âðîçìîâíèêà, íå âèòðàòèø ìàðíî éîãî ÷àñ. 
ßêùî òè áóäåø äîòðèìóâàòèñÿ öèõ ïðàâèë, òî íå ò³ëüêè 
ââàæàòèìåøñÿ âèõîâàíîþ ëþäèíîþ, à é çàîùàäèø âëàñ-
íèé ÷àñ. Îñê³ëüêè ñó÷àñí³ òåëåôîíè ïðàöþþòü çàâäÿêè 
åëåêòðîåíåðã³¿, òè âîäíî÷àñ çåêîíîìèø ¿¿. 

  Äîïîâíè çì³ñò îñòàííüî¿ ä³¿.

5. Дотримуйся …
4. Якщо необхідно, зроби 

собі листівку – нагадування 
про ці правила і розмісти її 

неподалік від телефону.

1. Намагайся
скоротити

кількість теле-
фонних розмов 

за день, без яких 
можна було б 

обійтися.

2. Встанови певні 
часові межі

для однієї
розмови 

(наприклад,
від 1 до 3 
хвилин).

3. Розмовляючи, 
дивись

на годинник
 і намагайся

бути небага-
тослівним.

Ùî ïîòð³áíî?

Ñê³ëüêè ÷àñó çíàäîáèòüñÿ?

Ùî îäåðæóºø?

×îìó ä³ÿòè?

ßê ä³ÿòè?
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Ãîäèííèê. Äëÿ âèãîòîâëåííÿ ëèñò³âêè — ïàï³ð ³ ðó÷-
êà. Òâî¿ áàæàííÿ òà ñèëà âîë³.

5–10 õâèëèí, ùîá âèãîòîâèòè ëèñò³âêó.

Äîñâ³ä çáåðåæåííÿ âëàñíîãî ÷àñó. Ìîæëèâ³ñòü âèõîâà-
òè ó ñîá³ òàêòîâí³ñòü ³ ïîâàãó äî ³íøèõ, çàîùàäæóâàòè 
åíåðã³þ òà ãðîø³ ñ³ìåéíîãî áþäæåòó. Âäÿ÷í³ñòü Çåìë³ 
çà çáåðåæåí³ ðåñóðñè.

Тепла оселя

Òåïëî ïðèõîäèòü äî íàøî¿ îñåë³ çàâäÿêè òÿæê³é ïðàö³ 
øàõòàð³â, íàôòîâèê³â, åíåðãåòèê³â. À âèòðàòèòè éîãî 
äóæå ëåãêî. Ó õîëîäíó ïîðó ðîêó âîíî ìîæå «âòåêòè» 
÷åðåç øïàðèíêè ó â³êí³ òà â³ä÷èíåí³ äâåð³. Ñïðàâæí³ 
ãîñïîäàð³ äáàþòü ïðî òå, ùîá çáåð³ãàòè òåïëî â îñåë³. 
Äëÿ öüîãî òðåáà ñòåæèòè, ùîá â³êíà ³ äâåð³ áóëè ù³ëüíî 
çà÷èíåí³. Öå äîïîìîæå çáåðåãòè åíåðã³þ ³ çàîùàäèòè 
ãðîø³ ðîäèíè.

               Äîïîâíè çì³ñò îñòàííüî¿ ä³¿.

5. Не забувай …
4. Не стій довго в дверях, 
тримаючи їх відчиненими.

1. У холодну пору 
року ретельно 

зачиняй усі двері, 
які є у приміщенні, 

особливо вхідні.

2. Слідкуй,
щоб не лише 

причиняти,
а й щільно

зачиняти
двері.

3. Намагайся
зачиняти
двері без

шуму,
натискаючи

на ручку.

Ùî ïîòð³áíî?

Ñê³ëüêè ÷àñó çíàäîáèòüñÿ?

Ùî îäåðæóºø?

×îìó ä³ÿòè?

ßê ä³ÿòè?
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Òâîº áàæàííÿ çðîáèòè äîáðó ñïðàâó.

Äîäàòêîâîãî ÷àñó íå ïîòð³áíî.

Òåïëî òà çàòèøîê ó ïðèì³ùåííÿõ. Ìîæëèâ³ñòü çàîùà-
äæóâàòè åíåðã³þ ³ ãðîø³, à îòæå, äáàòè ïðî ïëàíåòó.

Обери дії, які тобі цікаво виконувати. Почни їх виконання.

Разом з учителем та однокласниками вирушайте на екс-
курсію школою та шкільним подвір’ям, щоб з’ясувати, чи 
зберігається енергія у вашому другому домі — школі.

Ï³ä ÷àñ åêñêóðñ³¿ äîñë³ä³òü

 ßêèìè åëåêòðè÷íèìè ïðèëàäàìè îáëàäíàí³ 
íàâ÷àëüí³ ïðèì³ùåííÿ.

 Âèçíà÷òå, ó ÿêèõ ïðèì³ùåííÿõ øêîëè íàé-
á³ëüøå îñâ³òëþâàëüíèõ ïðèëàä³â.

Ùî ïîòð³áíî?

Ñê³ëüêè ÷àñó çíàäîáèòüñÿ?

Ùî îäåðæóºø?

Çóñòð³÷ òðåòÿ.   ЯК ВИКОРИСТОВУЄТЬСЯ ЕНЕРГІЯ 
У НАШІЙ ШКОЛІ



64

 Ç’ÿñóéòå, ÿêó åíåðã³þ âèêîðèñòîâóþòü ó 
õàð÷îâîìó áëîö³.

 Ä³çíàéòåñÿ, çâ³äêè íàäõîäèòü åíåðã³ÿ äëÿ 
îïàëåííÿ ïðèì³ùåííÿ âçèìêó.

 Ä³çíàéòåñÿ â³ä øê³ëüíîãî åëåêòðèêà (çàâ³ä-
óâà÷à øê³ëüíèì ãîñïîäàðñòâîì, äèðåêòîðà), 
ñê³ëüêè ãðîøåé ùîì³ñÿöÿ ñïëà÷óº øêîëà çà 
åëåêòðîåíåðã³þ ³ ÷è âèñòà÷àº íà öå êîøò³â.

 Ç’ÿñóéòå, ÷è ïðàöþþòü áåç ïîòðåáè åëåêòðî-
ïðèëàäè â øêîë³. ßêùî òàê, ïîâ³äîìòå ïðî 
öå äîðîñëèõ.

 Ä³çíàéòåñÿ, ÷è âèêîðèñòîâóþòüñÿ ó øêîë³ 
åíåðãîîùàäí³ ëàìïî÷êè.

 Çðîá³òü âèñíîâîê ùîäî ïðîáëåìè çáåðåæåííÿ 
åíåðãåòè÷íèõ ðåñóðñ³â ó âàø³é øêîë³.

 Âèìêí³òü ñâ³òëî â øê³ëüíèõ ïðèì³ùåííÿõ, 
äå âîíî ãîðèòü äàðåìíî.

Оберіть форму звіту за результатами досліджень під час 
екскурсії — виставка малюнків, фотовиставка, газета, 
слайдова презентація тощо. Об’єднайтесь у групи від-
повідно до обраних форм і підготуйте звіт. Презентуйте 
результати дослідів учням інших класів, батькам.

Çóñòð³÷ ÷åòâåðòà.  ПРИЄДНУЙСЯ ДО ДБАЙЛИВИХ 
ГОСПОДАРІВ

Прочитай та подумай, про які свої дії ти розповів би До-
мовичку.

Ãàëèíêà ç Òàðàñèêîì çíîâó çóñòð³ëèñÿ ç Äî-
ìîâè÷êîì. Âîíè, ÿê ³ ìèíóëîãî ðàçó, ³ç çàõîïëåííÿì 
ðîçïîâ³äàëè ïðî ñâî¿ íîâ³ äîñÿãíåííÿ:
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— ß âçÿâ íà ñåáå îáîâ’ÿçîê ñë³äêóâàòè âäîìà çà òèì, 
ùîá äàðåìíî íå ïðàöþâàëè åëåêòðîïðèëàäè. Áàòüêè ìåí³ 
ïîîá³öÿëè íà çåêîíîìëåí³ ãðîø³ ïåðåäïëàòèòè æóðíàë 
«Îäíîêëàñíèê», — ðàä³â Òàðàñèê.

— À ÿ, — çàäîâîëåíî äîäàëà Ãàëèíêà, — çì³íèëà ñâ³é 
ðîçïîðÿäîê ³ òåïåð âèêîíóþ äîìàøí³ çàâäàííÿ ò³ëüêè 
ïðè äåííîìó ñâ³òë³.

Обговоріть свої результати щодо збереження енергії.

— ×è ç’ÿâèëèñÿ ó âàñ íîâ³ äóìêè, ³äå¿ ï³ä ÷àñ ïðåçåíòà-
ö³¿ ðåçóëüòàò³â ðîáîòè â ãðóï³? ßê³ ñàìå?

— Ùî áóëî ñêëàäíèì ó ðîáîò³ âäîìà? ßê âè äîëàëè 
ö³ òðóäíîù³?

Працюючи в групах, розробіть проект «Стань чемпіоном 
по збереженню енергії». Ви можете скористатись таким 
планом.
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Ïëàí âèêîíàííÿ ïðîåêòó

1. Îáãîâîðèòè â ãðóïàõ âàæëèâ³ñòü âò³ëåííÿ 
ïðîåêòó äëÿ âàñ, íàøî¿ êðà¿íè, ïëàíåòè.

2. Âèçíà÷èòèñü, êîãî ³ ïðî ùî âè õî÷åòå ïîâ³äî-
ìèòè, äî ÷îãî çàëó÷èòè.

3. Ç’ÿñóâàòè, ÿê áóäåòå ïîâ³äîìëÿòè ïðî âàæëè-
â³ñòü ñïðàâè çìåíøåííÿ âèòðàò åíåðã³¿; ïðî 
ÿê³ ö³êàâ³ ôàêòè âàðòî ïîâ³äîìèòè; ùî êî-
ðèñíîãî äëÿ ñåáå ³ äëÿ ³íøèõ áóëî çðîáëåíî; 
ÿê ä³ÿòè, ùîá çìåíøèòè âèòðàòè åíåðã³¿; ÿê 
ìîæíà ïðîäîâæèòè öþ ñïðàâó.

4. Äîìîâèòèñü, ÿê çðîáèòè ïîâ³äîìëåííÿ ö³êà-
âèì (ôîòîãðàô³¿, ìàëþíêè, ïëàêàòè, ñëàéäè 
òîùî).

5. Ðîçïîä³ëèòè îáîâ’ÿçêè ì³æ ó÷àñíèêàìè 
ïðîåêòó.

6. Âèêîíàòè ñâîþ ÷àñòèíó ðîáîòè.
7. Ï³äáèòè ï³äñóìêè ïðîåêòó.

Якщо хочеш дізнатися про цікаві факти щодо заощаджен-
ня енергії, прочитай текст. Доповни його прикладами з 
власного досвіду.

Економимо енергію — зберігаємо ресурси планети
Åíåðã³ÿ ñóïðîâîäæóº êîæåí 

êðîê ñó÷àñíî¿ ëþäèíè. Öå — îñâ³ò-
ëåííÿ, îïàëåííÿ, ðîáîòà ïðàëüíî¿ 
ìàøèíè, åëåêòðîïëèòè, ïðàñêè, 
õîëîäèëüíèêà. Áåç åíåðã³¿ íå ïðà-
öþþòü êîìï’þòåð, òåëåôîí, ñèãíà-
ë³çàö³ÿ ó ìàãàçèí³. Åíåðã³ÿ çìóøóº 
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ðóõàòèñü ïîòÿãè, ï³äí³ìàº ó ïîâ³òðÿ ë³òàêè, â³äïðàâëÿº 
ó êîñìîñ ðàêåòè.

Íîâ³ â³äêðèòòÿ ³ äîñÿãíåííÿ ëþäñòâà ïðèçâîäÿòü äî 
çá³ëüøåííÿ âèòðàò åíåðã³¿. Íàïðèêëàä, ïëàçìîâèé òå-
ëåâ³çîð âèòðà÷àº ìàéæå â äâà ç ïîëîâèíîþ ðàçè á³ëüøå 
åëåêòðîåíåðã³¿, í³æ ïîïåðåäí³ ìîäåë³.

Îñê³ëüêè äæåðåëà åíåðã³¿ âè÷åðïóþòüñÿ, ëþäñòâî ïå-
ðåéìàºòüñÿ ïðîáëåìîþ ¿õ çáåðåæåííÿ. Ó 2011 ðîö³ â 
÷åðãîâèé ðàç â³äáóëàñÿ àêö³ÿ «Ãîäèíà Çåìë³», ÿêà ìàëà 
íà ìåò³ ïðèâåðíóòè óâàãó ëþäåé âñüîãî ñâ³òó äî âàæëè-
âîñò³ çáåðåæåííÿ åíåðãåòè÷íèõ ðåñóðñ³â ïëàíåòè. Ó 134 
êðà¿íàõ íà îäíó ãîäèíó áóëî âèìêíåíî ñâ³òëî íàéá³ëüø 
â³äîìèõ ñïîðóä. Ó ªãèïò³ â òåìðÿâó çàíóðèëèñü ï³ðàì³-
äè, ó Ïàðèæ³ — Åéôåëåâà âåæà, ó Ëîíäîí³ — Á³ã-Áåí, 
â Óêðà¿í³ — Êèºâî-Ïå÷åðñüêà Ëàâðà.

Âàæëèâ³ñòü ñïðàâè çáåðåæåííÿ åíåðã³¿ ñïîíóêàº ñó-
÷àñí³ êîìïàí³¿ ðîçðîáëÿòè ñïåö³àëüí³ ïðîãðàìè. Íàïðè-
êëàä, â îô³ñàõ óêðà¿íñüêî¿ òîðã³âåëüíî¿ ãðóïè «Ôîêñòðîò» 
êîðèñòóþòüñÿ ëèøå åíåðãîîùàäíèìè ëàìïàìè, óòåïëþþòü 
â³êíà é äâåð³, íå çàëèøàþòü òåõí³êó ïðàöþâàòè â ðåæèì³ 
î÷³êóâàííÿ.

Ó÷åí³ âñüîãî ñâ³òó øóêàþòü íîâ³ äæåðåëà åíåðã³¿, 
âèâ÷àþòü ìîæëèâîñò³ çá³ëüøåííÿ îáñÿã³â ¿¿ âèðîáëåííÿ 
çàâäÿêè âèêîðèñòàííþ ñèëè â³òðó, ïðèïëèâ³â ³ â³äïëèâ³â 
ìîðñüêî¿ âîäè, ñîíÿ÷íîãî òåïëà òà ñâ³òëà. Íàïðèêëàä, â 
Ìèêîëà¿âñüê³é îáëàñò³ áóäóºòüñÿ â³òðÿíà åëåêòðîñòàí-
ö³ÿ, ÿêà çåêîíîìèòü äî 27 ì³ëüéîí³â êóá³÷íèõ ìåòð³â 
ïðèðîäíîãî ãàçó ùîðîêó.

Êîæåí, õòî äîëó÷àºòüñÿ äî âàæëèâî¿ ñïðàâè åêîíîì-
íîãî âèêîðèñòàííÿ åíåðã³¿, çáåð³ãàº ¿¿ äæåðåëà äëÿ ñåáå 
³ íàñòóïíèõ ïîêîë³íü.
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Домовичок був дуже задоволений діями Галинки й Та-
расика, а також їхніх однокласників. Він попросив своїх 
друзів передати всім дітям його звернення.
Прочитайте це звернення і визначте слова, що вислов-
люють його основну думку.

Шановні друзі!
Óñ³ ìè — ìåøêàíö³ ñï³ëüíîãî äîìó — ïëà-

íåòè Çåìëÿ. Æîäåí ³ç íàñ íå ìîæå çàëèøàòèñü 
îñòîðîíü ïðîáëåì ëþäñòâà. Óðîêè äëÿ ñò³éêîãî 
ðîçâèòêó íàâ÷àþòü æèòè é ä³ÿòè òàê, ùîá Çåì-
ëÿ çàâæäè áóëà çäîðîâîþ ³ ùàñëèâîþ.

Â³äòåïåð âè áóäåòå íå ëèøå ìèëóâàòèñÿ ¿¿ 
êðàñîþ, êîðèñòóâàòèñÿ áàãàòñòâàìè, à é çó-
ì³ºòå ïî-ñïðàâæíüîìó ëþáèòè ¿¿, ïîì³÷àòè âèïàäêè 
íåãàòèâíîãî âïëèâó ëþäåé íà ïëàíåòó, ñï³â÷óâàòè ¿¿ 
á³äàì. Âè ñòàëè àêòèâíèìè çàõèñíèêàìè Çåìë³.

Ïðîäîâæóéòå ä³ÿòè ó öüîìó íàïðÿì³, é ùîðàíêó âàì 
îáîâ’ÿçêîâî ïîñì³õàòèìåòüñÿ íàøà ÙÀÑËÈÂÀ ÏËÀÍÅÒÀ.

Ç ïîâàãîþ, Äîìîâè÷îê.

    Мої плани та обіцянки
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Виріши, які корисні для себе й планети справи ти можеш 
робити далі. Це буде твоя власна обіцянка собі та планеті. 
Запиши обіцянку на окремому аркуші за зразком.

Îá³öÿíêà

ß (³ì’ÿ, ïð³çâèùå) áóäó…

1. Áåðåæëèâî âèêîðèñòîâóâàòè ïàï³ð.

2. Â³ääàâàòè ³ãðàøêè òà êíèæêè, ÿê³ ìåí³ 
á³ëüøå íå ïîòð³áí³.

3. Íå çàëèøàòè â³äêðèòèìè êðàíè ç âîäîþ áåç 
ïîòðåáè.

4. Âèìèêàòè ñâ³òëî â ê³ìíàòàõ, ÿêùî òàì í³-
êîãî íåìàº.

5. Âèìèêàòè îáëàäíàííÿ, ÿêå íå âèêîðèñòî-
âóºòüñÿ.

6. … äîïîìàãàòè ëþäÿì ³ ïëàíåò³.

7. Ùîäíÿ ðîáèòè äëÿ ïëàíåòè ùîñü äîáðå.

8. Ðîçïîâ³äàòè äðóçÿì òà ðîäè÷àì ïðî îá³-
öÿíêó òà ïðîïîíóâàòè ¿ì ïðèºäíóâàòèñÿ 
äî ñï³ëüíèõ ä³é.

Ï³äïèñ

Домовичок вирішив відсвяткувати «День Землі». Він за-
просив до себе казкових героїв. Серед них ті, для кого 
важливе збереження води — Водяник, Капітошка, Чере-
паха Тортіла, Русалонька; збереження енергії — сім гно-
мів, Світлячок, Гвинтик і Шпунтик, Жар-птиця; зменшення 
кількості сміття — Попелюшка та Маленький Принц.

Свято «ДЕНЬ ЗЕМЛІ»
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Êîæíîìó ç íèõ Äîìîâè÷îê íàä³ñëàâ çàïðîøåííÿ. 

Çàïðîøóþ òåáå íà ñâÿòî Äåíü Çåìë³!

Éîãî â³äçíà÷àþòü ó âñüîìó ñâ³ò³ á³ëüøå 40 ðîê³â.
Öå ñâÿòî îá’ºäíóº âñ³õ ìåøêàíö³â ïëàíåòè, ÿêèì

íå áàéäóæå ¿¿ ìàéáóòíº. Ó öåé äåíü ëþäè íàìàãàþòüñÿ
ïðèâåðòàòè óâàãó äî âàæëèâèõ ñïðàâ, ÿê³ äîïîìàãàþòü
çáåð³ãàòè ðåñóðñè ³ äáàòè ïðî íàâêîëèøíº ñåðåäîâèùå.
Âîíè ðîçïîâ³äàþòü îäèí îäíîìó ïðî òå, ùî ¿ì âäàëîñÿ 

çðîáèòè, ðàäÿòüñÿ, ùî ùå ìîæíà ðîáèòè 
äëÿ ñò³éêîãî ðîçâèòêó.

Ïðèºäíóéñÿ ³ òè!
                                   Äîìîâè÷îê.

Äîðîãèé äðóæå!

Ви вже багато чого вмієте робити для того, щоб планета 
була щасливою. Тому Домовичок звертається до вас із 

проханням допомогти йому організувати і провести свято 
«День Землі». Вирішіть, кого ви запросите на свято і наді-
шліть кожному запрошення, у якому повідомите про дату, 
місце і час проведення заходу.
Складіть сценарій свята. Використайте матеріали уроків 
для стійкого розвитку.
Домовтеся про оформлення свята (музичний супровід, 
виставки робіт, стенди з фотографіями, костюми тощо).
Розподіліть між собою обов’язки.
Доберіть і вивчіть вірші, пісні, інсценування, ігри, змаган-
ня, вікторини на теми: «Вода — джерело життя», «Сміт-
тя — «вірус» Землі», «Енергія — помічниця людини».
Виконайте своє доручення.
Проведіть свято «День Землі» так, щоб привернути ува-
гу якомога більшої кількості людей до проблем нашого 
спільного Дому — планети Земля, навчити їх діяти так, як 
це вже вмієте ви.
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Прочитайте текст. Разом із сусідом по парті дайте від-
повіді на запитання Галинки і Тарасика. Складіть перелік 
природних багатств, які ви використовуєте у своєму житті.

Íà ïî÷àòêó íîâîãî íàâ÷àëüíîãî ðîêó Òàðàñèê 
³ Ãàëèíêà áóëè ðàä³ çóñòð³òèñÿ çíîâó. Ï³ñëÿ ðîçïîâ³äåé 
ïðî ë³òí³é â³äïî÷èíîê ä³òè çãàäàëè, ÿê ¿ì ö³êàâî ïðà-
öþâàëîñü íà óðîêàõ äëÿ ñò³éêîãî ðîçâèòêó ìèíóëîãî 
ðîêó. Âîíè ç íåòåðï³ííÿì ÷åêàëè íîâèõ òåì, íåçâè÷àé-
íèõ çàâäàíü ³ ïðîåêò³â, à ìîæëèâî, ³ íîâèõ çóñòð³÷åé 
ç êàçêîâèìè ãåðîÿìè.

Íà ïåðøîìó óðîö³ ç êóðñó «Ìîÿ ùàñëèâà ïëàíåòà» 
ä³òè îäåðæàëè çàâäàííÿ ñêëàñòè çàïèòàííÿ, ùîá çãàäà-
òè, ÷îãî íàâ÷èëèñÿ ó òðåòüîìó êëàñ³. Òàðàñèê ³ Ãàëèíêà 
ñêëàëè òàê³ çàïèòàííÿ:

ßê³ ïðèðîäí³ áàãàòñòâà Çåìë³ ëþäè âèêîðèñòîâóþòü 
ó æèòò³?

ßê âïëèâàº ä³ÿëüí³ñòü ëþäèíè íà ñòàí ïëàíåòè?
ßê çàëåæèòü æèòòÿ ëþäèíè â³ä ñòàíó ïëàíåòè?
ßê³ ç ä³é äëÿ ñò³éêîãî ðîçâèòêó óâ³éøëè ó âàø³ ïî-

âñÿêäåíí³ çâè÷êè?
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Êîãî ç ð³äíèõ âäàëîñÿ çàëó÷èòè äî ñïðàâè äîïîìîãè 
ïëàíåò³?

×îãî âè î÷³êóºòå â³ä óðîê³â äëÿ ñò³éêîãî ðîçâèòêó â 
4 êëàñ³? 

Казковий герой з далекої планети — Космічний рятівник 
Екос — мав таке правило: «Піклуватися про свій дім озна-
чає не лише дбати про власну оселю, а й про спільний 
дім — планету».
Екос працює у міжгалактичній команді Рятівників. Вони 
мандрують Всесвітом і навчають мешканців інших планет, 
як діяти, щоб зберегти довкілля і налагодити добрі стосунки 
заради сьогодення і майбутнього. 
Екос з космосу помітив, що планета Земля потребує 
дбайливого господарювання. Він надіслав землянам лис-

та. Ознайомся з ним. Яку нову інформацію ти одержав?

Дорогий ровеснику!
Ïëàíåòà Çåìëÿ — öå òâ³é Ä³ì. Âîíà îá³-

ãð³âàº ³ ãîäóº òåáå, âòàìîâóº ñïðàãó ³ äàðóº 
ïîâ³òðÿ äëÿ äèõàííÿ. Âîíà íàïîâíåíà ñâ³òîì 
ñîíöÿ, ðàä³ñòþ áóòòÿ ³ ñï³ëêóâàííÿ. Ëþäè-
íà âèêîðèñòîâóº äëÿ æèòòÿ ðåñóðñè Çåìë³, 
à îòæå, çì³íþº íàâêîëèøíº ñåðåäîâèùå. ßê 
íàñë³äîê — çàáðóäíþþòüñÿ ïîâ³òðÿ ³ âîäà, 
çìåíøóºòüñÿ ê³ëüê³ñòü ðîñëèí ³ òâàðèí, êî-
ðèñíèõ êîïàëèí, à öå íåãàòèâíî âïëèâàº íà 
æèòòÿ êîæíîãî. Òîìó òâîÿ ïëàíåòà ñòðèâîæå-
íà ³ ñõâèëüîâàíà çà ìàéáóòíº.

Ó òâîºìó Äîì³ âñå âçàºìîïîâ’ÿçàíå. Öåé âçàºìîçâ’ÿçîê 
âèâ÷àº íàóêà — åêîëîã³ÿ, ÿêà ñüîãîäí³ º ãîëîâíèì ïî-
ðàäíèêîì ëþäñòâà. Âîíà â÷èòü, ÿê êîæåí ìàº çì³íèòè 
ñâîº ñòàâëåííÿ äî ðåñóðñ³â ïëàíåòè. ¯¿ òðè ãîëîâí³ çàïî-
â³ä³: ëþáè, ñï³â÷óâàé, çàõèùàé.
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Ñï³ëêóéñÿ ç ïðèðîäîþ, ìèëóéñÿ ¿¿ êðàñîþ, äèâóéñÿ ¿¿ 
áàãàòñòâàì, ³ òè íàâ÷èøñÿ ëþáèòè Çåìëþ.

Ïîì³÷àé óñ³ âèïàäêè íåãàòèâíîãî âïëèâó ñâîãî òà ³í-
øèõ ëþäåé íà ïðèðîäó, ³ òè íàâ÷èøñÿ ñï³â÷óâàòè á³äàì 
ïëàíåòè.

Íàìàãàéñÿ çðîáèòè âñå, ùî ó òâî¿õ ñèëàõ, ùîá äîïîìîãòè 
çáåðåãòè Çåìëþ, ³ òè íàâ÷èøñÿ ãðàìîòíî çàõèùàòè ¿¿.

Ïëàíåòà ñïîä³âàºòüñÿ íà òâîþ äîïîìîãó.
Ç ïîâàãîþ, Êîñì³÷íèé ðÿò³âíèê Åêîñ.

Екос дослідив проблеми Землі і підготував для тебе 
інформацію. Працюючи в парах, оберіть два приклади з 
поданих нижче та зробіть необхідні обчислення.

Обговоріть:

ßê âïëèâàº íà ïëàíåòó êîæåí ç ¿¿ ìåøêàíö³â?
Ùî ìîæå çðîáèòè äëÿ ïëàíåòè êîæíà ëþäèíà?
 Äëÿ ïîòðåá îäíîãî ìåøêàíöÿ ïëàíåòè ùîðîêó âèäî-

áóâàºòüñÿ 30 òèñÿ÷ ê³ëîãðàì³â êîðèñíèõ êîïàëèí. Ñê³ëü-
êè òèñÿ÷ ê³ëîãðàì³â êîïàëèí âæå âèêîðèñòàíî äëÿ çà-
áåçïå÷åííÿ òâîãî æèòòÿ?

 Äëÿ ïîòðåá îäí³º¿ ëþäèíè íåîáõ³äíî 50 ë³òð³â âîäè 
íà äåíü. Ñê³ëüêè ë³òð³â âîäè òè âèòðà÷àºø ïðîòÿãîì 
òèæíÿ, ì³ñÿöÿ?

 Çà äàíèìè åêîëîã³â, îäèí ìåøêàíåöü Óêðà¿íè â ñå-
ðåäíüîìó çà äåíü âèêèäàº 0,5 ê³ëîãðàì³â ñì³òòÿ. Ñê³ëüêè 
ê³ëîãðàì³â ñì³òòÿ âèêèäàº â³í çà äâà äí³, çà 10 äí³â, çà 
30 äí³â?

 Äî ïîâíîãî ðîçïàäó ìåòàëåâî¿ áàíêè íà ñì³òòºçâàëè-
ù³ ìàº ïðîéòè 10 ðîê³â, à ïëàñòèêîâî¿ — ó 10 ðàç á³ëü-
øå. Çà ñê³ëüêè ðîê³â ðîçïàäåòüñÿ ïëàñòèêîâà ïëÿøêà?

 Â Óêðà¿í³ çà 1 ê³ëîãðàì çäàíî¿ ìàêóëàòóðè ñïëà÷ó-
þòü 50 êîï³éîê. Ñê³ëüêè ãðîøåé ìîæíà çàðîáèòè, ÿêùî 
çäàòè 10 ê³ëîãðàì³â íåïîòð³áíîãî ïàïåðó?
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Ознайомтесь із ситуаціями, поміченими на Землі Косміч-
ним рятівником. Оцініть наслідки вчинків: що відбудеться, 
якщо….

Îäíà äèòèíà 
âèêèíå ïàêåò 

ç-ï³ä ñîêó.

Îäíà äèòèíà ïî-
ñàäèòü äåðåâî.

Ï’ÿòåðî ä³òåé 
âèêèíóòü ïàêåòè 

ç-ï³ä ñîêó.

Ï’ÿòåðî ä³òåé 
ïîñàäÿòü ïî 

äåðåâó.

10–12 ä³òåé âè-
êèíóòü ïàêåòè 

ç-ï³ä ñîêó.

10–12 ä³òåé ïîñà-
äÿòü ïî äåðåâó.

Зробіть висновок, закінчивши речення.

Порівняйте шляхи, якими можна пройти, перш ніж подару-
вати букет квітів. Який шлях оберете ви? Поясніть свій вибір.

Äèòèíà ñàäæàº
öèáóëèíó ó 

ãîðùèê

Ïîëèâàº
ïàðîñòîê

Äàðóº ìàì³ 
êâ³òêó

â ãîðùèêó

Êîðîáêè ç êâ³-
òàìè ñêëàäà-
þòü ó ìàøèíè

Ðîá³òíèêè
çð³çàþòü êâ³òè

Íà ïëàíòàö³¿
âèñàäæóþòü

êâ³òè

Êâ³òè âèñòàâëÿþòü ó 
ìàãàçèí³, äå ¿õ êóïóº 

äèòèíà

Ç äîùîâî¿ 
óñòàíîâêè ïîëèâà-

þòü ïëàíòàö³þ

Ìî¿ ä³¿ çàâæäè âïëèâàþòü (íå âïëèâàþòü) 
íà ñòàí äîâê³ëëÿ, òîìó ùî…
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Зробіть висновок, закінчивши речення.

Пригадай, про що йшлося на уроці, і виконай невеличкий 
малюнок «Що я хочу зробити для майбутнього планети».

Разом із однокласниками  всі малюнки об’єднайте у колаж 
«Ми дбаємо про наше майбутнє». Презентуйте його учням 
інших класів, батькам.

Поділись удома з батьками одержаною на уроці інформа-
цією. Порадься з рідними й підготуй розповідь про свої 
дії, які свідчать, що ти любиш свою планету, співчуваєш її 
бідам і захищаєш її. Можеш дібрати відповідні фотографії.

Çìåíøèòè âèòðàòè ðåñóðñ³â ïëàíåòè 
ÿ çìîæó, ÿêùî…





81

Екос працює у команді зі своїми друзями-рятівниками. 
Він переконався на власному досвіді, що діяти спільно 
набагато ефективніше і цікавіше. Екос пропонує вам 
об’єднатися в екогрупи. Ознайомтеся з порядком їх ство-
рення. Спробуйте виконати спільну справу.

Виконайте
спільну
справу.

Розподіліть
обов’язки

в групі.

Об’єднайтеся
в  екогрупу.

Виробіть
правила
роботи
в групі.

Екогрупа –
це кілька 

людей, які 
спільно 

розв’язують 
екологічну 
проблему.
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Об’єднуємося в екогрупи
Ïðî÷èòàéòå ë³÷èëêó. Çà ¿¿ äîïîìîãîþ îá’ºäíàéòåñü ó 

ãðóïè ïî 4–5 îñ³á. ßêùî áàæàºòå, âèêîðèñòàéòå ³íøèé 
ñïîñ³á îá’ºäíàííÿ ó ãðóïè.

Îäèí, äâà, òðè, ÷îòèðè, ï’ÿòü,
Òðåáà ñïðàâó ðîçïî÷àòü,
Ùîá Çåìë³ äîïîìàãàòè,
Áóäåì äðóæíî ïðàöþâàòè.

Îçíàéîìòåñÿ ç ïðàâèëàìè ðîáîòè â ãðóï³, ÿêùî ïî-
òð³áíî, äîïîâí³òü ¿õ.

Îôîðì³òü ïðàâèëà íà îêðåìîìó àðêóø³ òà ðîçì³ñò³òü 
ó êëàñ³. Íàìàãàéòåñü çàâæäè ¿õ äîòðèìóâàòèñü.

Ï³ä ÷àñ îáãîâîðåííÿ ïèòàíü, äàâàéòå çìîãó âèñëîâ-
ëþâàòèñÿ êîæíîìó.

Âèñëîâëþéòåñÿ ïî ÷åðç³, à íå âñ³ îäíî÷àñíî, ïîâà-
æàéòå âñ³ äóìêè é òèõ, õòî ¿õ âèñëîâëþº.

Íå ïåðåðèâàéòå îäèí îäíîãî.
Äîïîìàãàéòå îäèí îäíîìó â ðîáîò³.
Ïðàöþéòå íà ñï³ëüíó ìåòó.

…………………………………………………………………………

Розподіляємо обов’язки в групі
Çà ïåðåë³êîì, ïîäàíèì íèæ÷å, âèçíà÷òå, ÿê³ îáîâ’ÿçêè 

áóäóòü âèêîíóâàòè ÷ëåíè ãðóïè ó ñï³ëüí³é ñïðàâ³. 
ßêùî ââàæàºòå çà ïîòð³áíå, äîïîâí³òü öåé ïåðåë³ê. ßê³ 
îáîâ’ÿçêè ì³ã áè âèêîíóâàòè êîæåí ³ç âàñ?

Ë³äåð

Ñåêðåòàð³

Æóðíàë³ñòè

Îôîðìëþâà÷³

Äîïîâ³äà÷³
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Виконуємо спільну справу
Ñïðîáóéòå ïîïðàöþâàòè â ñòâîðåí³é åêîãðóï³. Ïðîòÿ-

ãîì 10 õâèëèí ïðèäóìàéòå é íàìàëþéòå íà îêðåìîìó 
àðêóø³ åñê³ç ñèìâîë³êè åêîãðóïè. Ï³äãîòóéòåñü äî ïðå-
çåíòàö³¿ ñâîº¿ ðîáîòè.

_____________________________________

Íàçâà åêîãðóïè

___________________________________

___________________________________

Äåâ³ç åêîãðóïè

   

Åìáëåìà åêîãðóïè

Починаючи роботу в екогрупі, досліди власні повсякден-
ні звички. Тож запрошуємо тебе відповісти на запитання 
опитувальника. Намагайся відповідати чесно, не витрачай 
багато часу на роздуми. Якщо чогось не зрозумієш, — за-
питай в учителя.

Îáèðàé â³äïîâ³äü òàê ÷è í³ àáî ïîçíà÷àé îäíó ³ç öèôð 
(1 — ìàéæå í³êîëè, 2 — ìåíøå, í³æ ó ïîëîâèí³ âèïàä-
ê³â, 3 — ó ïîëîâèí³ âèïàäê³â, 4 — á³ëüøå, í³æ ó ïîëî-
âèí³ âèïàäê³â, 5 — ìàéæå çàâæäè).
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1. Досліджую свої стосунки з оточуючими

— Я вмію організовувати ігри з дітьми………………1 2 3 4 5
— Я завжди мирюся першим…………………………1 2 3 4 5
— Я виконую домашні обов’язки без нагадувань…1 2 3 4 5

2. Я вмію товаришувати

— Я завжди вітаю друзів з днем народження……..ні / так
— Я вмію пробачати друзям………………………….ні / так

3. Рослини — мої друзі

— У цьому році я посадив… 
А) одну рослину ………………………………………….ні / так
Б) дві рослини …………………………………………….ні / так
В) багато рослин …………………………………………ні / так

4. Опікуюся рослиною

— Я піклуюся про рослину в школі …………………1 2 3 4 5
— Я піклуюся про рослину вдома …………………..1 2 3 4 5

5. Я — розумний покупець

— Я цікавлюся терміном придатності продукту, 
який купую …...........……………………………………1 2 3 4 5
— Я порівнюю ціни й купую дешевший товар…….1 2 3 4 5
— Я заощаджую гроші на важливі покупки………..1 2 3 4 5

6. Вторинне використання речей

— Я виконую дрібний ремонт одягу ……………….1 2 3 4 5
— Я роблю подарунки з підручних матеріалів ……ні / так
— Я ремонтую поламані іграшки ……………………..ні / так
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Обговоріть результати своєї роботи в екогрупі: що було 
для вас цікавим у цій роботі, що — новим; яких дій очіку-
ють від нас людство та планета.

Обговоріть, як вам працювалося на уроці, що здалося 
найбільш важливим, про що ви хочете розповісти бать-
кам. Яких дій очікує від нас планета та її мешканці? 

Зберіться своєю екогрупою й оформіть плакат з її сим-

волікою. Презентуйте його в класі.
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Çóñòð³÷ ïåðøà. ПРО ВАЖЛИВІСТЬ НАЛАГОДЖЕННЯ
ДОБРИХ СТОСУНКІВ МІЖ ЛЮДЬМИ

Прочитай текст. Оціни вчинки дітей. Як ти думаєш, про 
що розповість дітям казковий герой?

Ë³òí³ êàí³êóëè Òàðàñèê ïðîâ³â ó ñåë³ â áà-
áóñ³. ßê ò³ëüêè â³í ïîâåðíóâñÿ äîäîìó, îäðàçó ïîá³ã 
äî ñâîº¿ ïîäðóæêè — Ãàëèíêè. Õëîï÷èê çóñòð³â ¿¿ íà 
ïîäâ³ð’¿.

— Ãàëèíêî, ïðèâ³ò! Ñòî ðîê³â òåáå íå áà÷èâ! ß òàê ñêó÷èâ! 
ßê òè ïîæèâàºø? — ëåäü ñòðèìóâàâñÿ â³ä ðàäîñò³ Òàðàñèê.

Òà ä³â÷èíà ëèøå ÷ìèõíóëà íîñèêîì ³ â³äâåðíóëàñü.
— Ùî òðàïèëîñÿ? — çí³ÿêîâ³â õëîï÷èê.
— Â³í ùå çàïèòóº! Áà÷èòè òåáå íå õî÷ó! — îáóðèëàñÿ 

Ãàëèíêà. — Ó ìåíå áóâ äåíü íàðîäæåííÿ, à òè íàâ³òü 
íå ïðèâ³òàâ ìåíå.

— Ó ìåíå òåëåôîí íå ïðàöþâàâ, à äî ïîøòè â ñåë³ 
äàëåêî! — âèïðàâäîâóâàâñÿ Òàðàñèê. — Òè òåæ ìåíå 
íå ïðèâ³òàëà ç ³ìåíèíàìè.
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² òóò ñóïåðå÷êà ïåðåðîñëà ó ñâàðêó. Íåâ³äîìî, ÷èì 
áè âîíà ñê³í÷èëàñÿ, ÿêáè ä³òè íå ïîì³òèëè, ùî äî íèõ 
íàáëèæàºòüñÿ õëîï÷èê ó íåçâè÷àéíîìó îäÿç³. Öå áóâ 
Êîñì³÷íèé ðÿò³âíèê Åêîñ ç äàëåêî¿ ïëàíåòè.

Â³í çâåðíóâñÿ äî ä³òåé:

— Òàê íå ìîæíà! Âè æ íàéêðàù³ äðóç³ é ïîâèíí³ ðî-
çóì³òè îäíå îäíîãî òà ïðîáà÷àòè. Äîáð³ ñòîñóíêè ì³æ 
ëþäüìè — öå íàéá³ëüøèé ñêàðá. Çàðàç ÿ âàì ïîÿñíþ…

Ознайомся з розповіддю Екоса. У чому вона тебе переко-
нує? Від чого застерігають наведені факти? Чи траплялося 
тобі бути свідком конфлікту? Якщо так, що ти при цьому 
відчував? Яку роль відіграють у житті людини хороші сто-
сунки?

Будувати стосунки — це справжня наука
Ç äàâí³õ-äàâåí óñ³ì â³äîìî, ùî íå 

êðàñà, ðîçóì ³ áàãàòñòâî ðîáëÿòü ëþ-
äèíó ùàñëèâîþ, à âèçíàííÿ ¿¿ îòî-
÷óþ÷èìè. Â³ä òîãî, ÿê íàëàãîäèòü 
ëþäèíà ñâî¿ ñòîñóíêè ç ³íøèìè, çà-
ëåæèòü ¿¿ óñï³õ ó æèòò³.

Áóâàº, ùî âíàñë³äîê ð³çíèõ ïðè÷èí 
ì³æ ëþäüìè âèíèêàþòü íåïîðîçóì³í-

íÿ, ñâàðêè, êîíôë³êòè, ðóéíóþòüñÿ ñòîñóíêè. Öå ïîã³ðøóº 
ëþäÿì æèòòÿ, ïñóº çäîðîâ’ÿ, ðîáèòü ¿õ íåùàñíèìè.
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Áóäóâàòè äîáð³ ñòîñóíêè íåïðîñòî, ùå ñêëàäí³øå íàëà-
ãîäæóâàòè ¿õ, êîëè âîíè ç³ïñîâàí³ ñâàðêîþ ÷è êîíôë³êòîì. 
Öå ïîòðåáóº â³ä íàñ ðîçóì³ííÿ ö³ííîñò³ äîáðèõ â³äíîñèí, 
áàæàííÿ íàä íèìè ïðàöþâàòè, ³íêîëè ìóæíîñò³ âèçíàòè 
ñâî¿ ïîìèëêè ³ çðîáèòè ïåðøèé êðîê äî ïðèìèðåííÿ.

Ïîáóäîâà õîðîøèõ ñòîñóíê³â ïî÷èíàºòüñÿ ç äóæå ïðî-
ñòèõ ðå÷åé: ïîñì³øêè, ïðèâ³òàííÿ, áàæàííÿ ³ ãîòîâíîñò³ 
ïðèéòè íà äîïîìîãó. Êîëè ìè ïðàãíåìî äîáðèõ â³äíîñèí, 
òî çíàõîäèìî ìîæëèâ³ñòü ïîäàðóâàòè ëþäÿì ðàä³ñòü, ñâÿ-
òî, çðîáèòè ¿õ ùàñëèâèìè. Ñïðèÿþòü íàëàãîäæåííþ òàêèõ 
â³äíîñèí ïðîÿâè óâàãè, òóðáîòè, äîáðîçè÷ëèâîñò³ ïî â³ä-
íîøåííþ äî âñ³õ, õòî ïîðó÷ ç íàìè.

 Íàïåâíî òè çíàºø ëþäåé, ÿêèì ïðèòàìàíí³ âñ³ ö³ ðèñè. 
Ç íèìè çàâæäè ïðèºìíî ³ çàòèøíî. Ïàì’ÿòàé, ùî ³ òâî¿ 
ïîñì³øêà òà äîáðèé â÷èíîê ìîæóòü ïîêðàùèòè ñòîñóíêè 
ç ³íøèìè.

Послухавши розповідь Космічного рятівника Екоса, Та-
расик і Галинка вирішили дослідити, що вони знають про 
налагодження стосунків між людьми, і склали таблицю. 
Скористайся нею — визнач, що про них відомо тобі. Від-
міть знаком (V) твердження, з якими ти погоджуєшся. 
Поясни свій вибір. Порівняй свої відповіді з відповідями 
однокласників.

1. Сварку розпочи-
нає сміливіший

2. Першим мирить-
ся розумніший

3. Конфлікти краще 
розв’язувати мир-
ним шляхом

4. Конфлікти можуть 
призвести до бійки

5. Конфлікти можуть 
призвести до війни

6. Мир на планеті 
сприяє її стійкому 
розвитку

7. Якщо в родині 
добрі стосунки, то 
вона щаслива

8. Щоб уникати не-
порозумінь із сусі-
дами, краще з ними 
не вітатися

9. Люди вчаться 
будувати добрі сто-
сунки
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Розгляньте ситуації. Оцініть вчинки дітей: які дії ви схва-
люєте, а які засуджуєте. Поясніть чому. Наведіть прикла-
ди хороших вчинків із власного життя. 

Продовж речення.

Êîëè õòîñü ìèðèòü äâîõ ³íøèõ, ÿê³ ñâàðÿòü-
ñÿ, — öå…

Êîëè ä³òè çàïðîøóþòü äî íåðóõëèâî¿ ãðè äèòèíó â 
³íâàë³äíîìó â³çî÷êó, — öå…

Êîëè ä³òè ãëóçóþòü ç îäÿãó ³íøèõ, — öå…
Êîëè äèòèíà, êèíóâøè íà âóëèö³ îáãîðòêó â³ä ìîðî-

çèâà, ãðóáî â³äïîâ³äàº íà çàóâàæåííÿ, — öå…
Êîëè………………………………, öå –……………..

Поділись удома з батьками одержаною на уроці інформа-
цією. Продовж дослідження разом із батьками та з’ясуй, 
що у житті трапляється частіше — конфлікти чи прими-
рення. Склади таблицю, користуючись такою інструкцією.

Âèçíà÷ ì³ñöÿ, äå òè íàé÷àñò³øå ñï³ëêóºøñÿ ç ëþäü-
ìè (ó øêîë³, ó äâîð³).

Ïîðàõóé, ñê³ëüêè ðàç³â ïðîòÿãîì òèæíÿ òè âèêîíó-
âàâ ö³ ä³¿.
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Íàñàìê³íåöü âèêîíàé ï³äñóìêîâ³ ï³äðàõóíêè.

День
тижня

Скільки 
разів ти 
органі-
зовував 

ігри

Скільки 
разів ти 

вітався з 
сусідами 
та знайо-

мими

Скільки 
разів ти 
робив 

перший 
крок до 

примирення 
у сварці

Скілька 
людей ти 
привітав з 

днем наро-
дження

Скільки 
разів тобі 
подяку-
вали за 

допомогу

Понеділок

Вівторок

Середа

Четвер

П’ятниця

Субота

Неділя

Усього за тиждень

Çóñòð³÷ äðóãà. НАЩО КЛАД, 
КОЛИ МІЖ ЛЮДЬМИ ЛАД

Прочитайте вислови. Пригадайте, яким казковим героям 
вони належать. Як ви їх розумієте? З яким із них ви по-
годжуєтесь?

Зустрівшись з Екосом, Галинка й Тарасик розповіли йому 
про результати досліджень і свої висновки. Об’єднайтесь 
у групи й розкажіть один одному про свої результати, від-
повідаючи на запитання.

Ñê³ëüêè ðàç³â áóëî îðãàí³çîâàíî ³ãðè?
Ñê³ëüêè ðàç³â ÷ëåíè âàøî¿ ãðóïè â³òàëèñÿ ç ñóñ³äàìè ïî 

áóäèíó (ïî âóëèö³)? ßê³ âðàæåííÿ â³ä öüîãî âè îòðèìàëè?
ßê ïðîõîäèëè ïðèâ³òàííÿ ç äíåì íàðîäæåííÿ ó êëàñ³?
Çà ùî ³ ÿê ÷àñòî ÷ëåíàì ãðóïè äÿêóâàëè ëþäè?

ÌÀËßÒÀ, ÄÀÂÀÉÒÅ ÆÈÒÈ ÄÐÓÆÍÎ!

ÕÒÎ ËÞÄßÌ ÏÎÌÀÃÀª, ÂÒÐÀ×Àª ×ÀÑ ÄÀÐÌÀ.
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×è áóëè âèïàäêè, êîëè ÷ëåíè åêîãðóïè ïåðøèìè ïðîïî-
íóâàëè ïðèìèðåííÿ ó êîíôë³êò³?

Çðîá³òü âèñíîâêè: ÷è çàâæäè âàø³ ñòîñóíêè ç îòî÷óþ÷èìè 
áóëè äîáðèìè? ßê ¿õ ìîæíà áóëî á ïîêðàùèòè?

Екос зрадів, що його нові знайомі поставилися до про-
блеми налагодження стосунків з оточуючими серйозно. 
Він запропонував їм спробувати змінити свої звички й дія-
ти за планом, яким можете скористатись і ви.

Íóìî, ãðàòèñÿ!Ìèð ìèðîì

ß – ââ³÷ëèâèé ñóñ³ä

ßêùî ó äðóãà 
äåíü

íàðîäæåííÿ

Ìåí³ ñêàçàëè
«Ñïàñèá³!»

Обери дії.

Кожна дія дуже важлива для Землі та її мешканців. Якщо 
хоча б одна з них стане вашою звичкою, це зробить планету 
щасливішою. Працюючи в групах, оберіть одну з пропоно-
ваних дій, прочитайте і розкажіть про неї учням інших груп.

Нумо, гратися!

²ãðè ³ñíóþòü ñò³ëüêè ÷àñó, ñê³ëüêè ³ñíóº ëþäñòâî. Àëå 
³ãðè — íå ëèøå çàáàâà — âîíè äîïîìàãàþòü ëþäÿì íà-
â÷àòèñÿ, íàëàãîäæóâàòè ñòîñóíêè. Ðîçïèòàé ó ñâî¿õ ä³-
äóñÿ, áàáóñ³, áàòüê³â, ÿê³ ³ãðè äîïîìàãàëè ¿ì áóäóâàòè 
äðóæí³ ñòîñóíêè ç îäíîë³òêàìè. Íàïåâíî, ñåðåä íèõ áó-
äóòü ³ òàê³, ÿê³ äîïîìîæóòü òîá³. ßêùî òè çàïðîïîíóºø 

×îìó ä³ÿòè?
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¿õ ðîâåñíèêàì, òî çìîæåòå âåñåëî ïðîâåñòè ÷àñ, à òè 
ââàæàòèìåøñÿ õîðîøèì òîâàðèøåì.

6. Під час гри
слідкуй, щоб
всі учасники
дотримува-
лись
її правил,
за потреби – 
мири друзів.

5. Розподіли ролі
в грі за
бажанням або 
жеребку-
ванням,
щоб ніхто
не образився.

4. Перед почат-
ком гри обгово-

ріть з учасниками 
її правила.

1. Обери гру,
яку ти хочеш 
організувати, 

пригадай
її правила.

2. Обери
безпечне

місце
для гри.

3. Запроси 
друзів пограти.

Запропонуй
їм кілька ігор

на вибір.

Ì³ñöå äëÿ ïðîâåäåííÿ ãðè. Ïðåäìåòè äëÿ ãðè (ì’ÿ÷, 
êåãë³, îáðó÷³ òîùî). Ë³÷èëêà. À ãîëîâíå — òâî¿ áàæàííÿ 
³ äîáðèé íàñòð³é.

Ïî ê³ëüêà õâèëèí, ùîá âèáðàòè ãðó, îáðàòè ì³ñöå. 
Ê³ëüêà õâèëèí, ùîá ç³áðàòè êîìàíäó. 10–15 õâèëèí äëÿ 
âèðîáëåííÿ ïðàâèë ãðè, ðîçïîä³ëåííÿ ðîëåé.

Íàáóâàºø äîñâ³äó îðãàí³çàö³¿ ãðè. Îäåðæóºø çàäîâîëåí-
íÿ â³ä ñï³ëêóâàííÿ ç òîâàðèøàìè. Çíàõîäèø íîâèõ äðóç³â.

Якщо у друга день народження

Íàïåâíî, íàéïðèºìí³øèì ñâÿòîì äëÿ êîæíî¿ ëþäèíè 
º ¿¿ äåíü íàðîäæåííÿ. Ïðèãàäàé, ÿê äîâãî òè ÷åêàºø íà 

ßê ä³ÿòè?

Ùî ïîòð³áíî?

Ñê³ëüêè ÷àñó çíàäîáèòüñÿ?

Ùî îäåðæóºø?

×îìó ä³ÿòè?
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íüîãî, ÿê ìð³ºø ïðî ö³êàâ³ ïîäàðóíêè, ïðî çàïðîøåííÿ 
ãîñòåé íà ñâÿòêóâàííÿ. Òàê ñàìî öüîãî äíÿ ÷åêàþòü ³ òâî¿ 
òîâàðèø³. Âçàºìí³ ãîñòèíè äîïîìàãàþòü ëþäÿì áóäóâàòè 
äðóæí³ ñòîñóíêè. Ó äåíü íàðîäæåííÿ ñâîãî îäíîêëàñ-
íèêà òè ìîæåø ï³äãîòóâàòè îñîáëèâå â³òàííÿ-ñþðïðèç, 
íàïðèêëàä: çàìîâëåííÿ óëþáëåíî¿ ï³ñí³ ïî øê³ëüíîìó 
ðàä³î, ÑÌÑ ç ãàðíèì òåêñòîì ÷è â³ðøàìè, ìàëþíîê, ð³ç-
íîêîëüîðîâ³ êóëüêè, êâ³òî÷êó íà ïàðò³ òîùî. Ïàì’ÿòàé, 
ùî íàéö³íí³øèé ïîäàðóíîê – òâîÿ óâàãà.

Öèì ïîäàðóºø ³ìåíèííèêàì âåëèêå çàäîâîëåííÿ ³ çìî-
æåø çíà÷íî ïîêðàùèòè âàø³ ñòîñóíêè.

1. Дізнайся, 
коли у твого 
друга день
народження.

2. Пригадай, чим він
 захоплюється.
          Поміркуй, як 
          можна його 
          привітати 
          в цей день.

3. Продумай 
вітальні слова,
з якими ти 
звернешся до 
іменинника.

4. У день народження
прийди до класу 
заздалегідь, щоб
підготувати свій 
сюрприз.

5. Буде добре, 
якщо до привітання
ти залучиш 
інших учнів 
класу.

6. Çàïðîïîíóé 
çàïðîâàäèòè
â êëàñ³ íîâó 
òðàäèö³þ – 
â³òàòè âñ³õ
³ìåíèííèê³â.

Òâîº áàæàííÿ çðîáèòè ³íø³é ëþäèí³ ïðèºìíå ó äåíü 
¿¿ íàðîäæåííÿ.

Ïåâíèé ÷àñ, ùîá ï³äãîòóâàòè ïîäàðóíîê ³ ñêëàñòè â³-
òàëüíó ïðîìîâó. Ê³ëüêà õâèëèí äëÿ ïðèâ³òàííÿ.

ßê ä³ÿòè?

Ùî ïîòð³áíî?

Ñê³ëüêè ÷àñó çíàäîáèòüñÿ?

Ùî îäåðæóºø?
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Íàáóâàºø äîñâ³äó ñï³ëêóâàííÿ. Ðîáèø ùàñëèâèì ñâîãî 
òîâàðèøà ³ ñåáå ñàìîãî.

Мир миром

×àñîì ì³æ ä³òüìè ÷åðåç äð³áíèö³ âèíèêàþòü íåïî-
ðîçóì³ííÿ, ÿê³ ïðèçâîäÿòü äî ñâàðîê àáî íàâ³òü á³éîê. 
ßêùî òîá³ äîâîäèëîñÿ áóòè ñâ³äêîì êîíôë³êò³â, òè, ìà-
áóòü, ïîì³÷àâ, ùî âîíè íå ëèøå ïîã³ðøóþòü íàñòð³é, à é 
çãóáíî âïëèâàþòü íà çäîðîâ’ÿ. Âàæëèâî íàâ÷èòèñÿ ã³äíî 
âèõîäèòè ç òàêèõ ñèòóàö³é. Íàïåâíî, ³íîä³ òîá³ õî÷åòüñÿ 
çðîáèòè ïåðøèé êðîê äî ïðèìè-
ðåííÿ, àëå òè íå çíàºø ÿê. Äëÿ 
â³äíîâëåííÿ äðóæí³õ ñòîñóíê³â º 
êîðèñíèé íàðîäíèé çàñ³á — ìè-
ðèëêè. ßêùî âèâ÷èø ê³ëüêà ìè-
ðèëîê, çìîæåø ëåãêî ìèðèòèñÿ 
ç îäíîë³òêàìè. Ïðî÷èòàé ³ âèâ÷è 
îäíó ç ìèðèëîê.

1. Поцікався у 
батьків, чи знають
вони якісь
мирилки, як вони їх
використовували.

    2. Знайди і вивчи 
             кілька 
             мирилок 
             з підручників
             або інших
             книжок.

3. Під час сварки, що
виникла, 
           зупинись і 
           запропонуй 
           другові
помиритись і скажи, 
що знаєш як.

4.  Посміхнись 
другові і скажи 
свою мирилку.

5. Запропонуй 
повторити 
її разом 
з тобою.

6. Потисніть одне
одному руки 
на знак
примирення.

Íå äèâèñÿ òàê 
ñåðäèòî, äóæå õî÷ó 

ÿ äðóæèòè.
Îñü ì³çèí÷èê-

ì³çèíåöü, ñâàðêè 
íàøî¿ ê³íåöü!

×îìó ä³ÿòè?

ßê ä³ÿòè?
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Ï³äðó÷íèêè (ç ÷èòàííÿ ÷è ãðîìàäÿíñüêî¿ îñâ³òè), çá³ð-
êè íàðîäíî¿ òâîð÷îñò³. À ãîëîâíå — òâî¿ áàæàííÿ ³ ñòà-
ðàííÿ.

Ïåâíèé ÷àñ, ùîá îáãîâîðèòè ç áàòüêàìè òà çíàéòè ó 
êíèæêàõ ÷è â ²íòåðíåò³ ìèðèëêè. Ê³ëüêà õâèëèí, ùîá 
âèâ÷èòè ìèðèëêó.

Ê³ëüêà õâèëèí äëÿ îáãîâîðåííÿ ïðîáëåìè ç áàòüêàìè.

Íàáóâàºø äîñâ³äó âëàäíàííÿ ñóïåðå÷îê. Äáàºø ïðî 
ñâîº çäîðîâ’ÿ ³ çäîðîâ’ÿ îòî÷óþ÷èõ. Îäåðæóºø çàäîâî-
ëåííÿ â³ä ñï³ëêóâàííÿ.

Я — ввічливий сусід

Ç 1973 ðîêó 21 ëèñòîïàäà â³äçíà÷àþòü âñåñâ³òí³é äåíü 
â³òàíü. Ìèíóëîãî ðîêó éîãî â³äçíà÷àëè ó 140 êðà¿íàõ. 
Äî ñâÿòà íå ïîòð³áíî ñïåö³àëüíî ãîòóâàòèñÿ — äîñòàò-
íüî â öåé äåíü ïðèâ³òàòèñÿ ç 10 íåçíàéîìèìè ëþäüìè. 
À ÷è çàâæäè òè â³òàºøñÿ ç³ çíàéîìèìè, íàïðèêëàä, ³ç 
ñâî¿ìè ñóñ³äàìè? Ñïðîáóé â³òàòèñÿ ç êîæíèì ³ç íèõ ïðè 
çóñòð³÷³ é ïîáà÷èø, ÿê òâ³é äåíü íàïîâíèòüñÿ ëàñêàâèìè 
óñì³øêàìè, äîáðèìè ñëîâàìè, ïîáàæàííÿìè ³ õîðîøèì 
íàñòðîºì.

               Ðîçãëÿíü ïîñë³äîâí³ñòü ä³é íà ñ. 97 ³ äî-
òðèìóéñÿ ¿õ.

Òâîº áàæàííÿ íàëàãîäæóâàòè äîáð³ ñòîñóíêè ç îòî÷ó-
þ÷èìè.

Ê³ëüêà ñåêóíä íà êîæíå â³òàííÿ.

Çàäîâîëåííÿ â³ä íàëàãîäæåííÿ äîáðèõ ñòîñóíê³â.

Ùî ïîòð³áíî?

Ñê³ëüêè ÷àñó çíàäîáèòüñÿ?

Ùî îäåðæóºø?

×îìó ä³ÿòè?

ßê ä³ÿòè?

Ùî ïîòð³áíî?

Ñê³ëüêè ÷àñó çíàäîáèòüñÿ?

Ùî îäåðæóºø?
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7. Якщо зустрі-
нешся із сусідом у 
дверях будинку, 
поступися
йому
дорогою, – так 
завжди роблять 
чемні люди.

6. Вітаючись, 
злегка  
нахили голову
і посміхнись. 
Усмішка 
покращує 
настрій і зміцнює 
здоров’я.

5. Краще, якщо
крім слів вітання ти 
назвеш сусіда по 
імені чи по імені й 

по батькові. Кожно-
му приємно чути

своє ім’я. 

8. Візьми до 
уваги – зі скілько-
ма людьми віта-

єшся, стільки 
добрих побажань 

навзаєм одержиш.

4. Якщо сусід – 
доросла людина, 
скажи: «Доброго 

ранку!» або 
«Здрастуйте!».

1. Прийми
рішення
вітатися

із сусідами.

2. Якщо з якимсь
із них ти

не знайомий,
не забудь

привітатися
при першій 

зустрічі.

3. Якщо сусід –
твій ровесник, 

скажи: 
«Привіт!» або 
«Здрастуй!».

Мені сказали «Спасибі!»

Êîæíà ëþäèíà õî÷å, ùîá ¿¿ ðîçóì³ëè, ï³äòðèìóâàëè, 
äîáðå äî íå¿ ñòàâèëèñÿ. Âñ³ ïîòðåáóþòü óâàãè, ðîçóì³ííÿ 
³ äîïîìîãè. ßêùî òè â³çüìåø íà ñåáå ïåâíèé îáîâ’ÿçîê 
óäîìà, çðîáèø ùîñü ïðèºìíå ñóñ³äàì, îäíîêëàñíèêàì, 
äðóçÿì, ïåðåõîæèì íà âóëèö³, – òè îòðèìàºø ¿õíþ âäÿ÷-
íó ïîñì³øêó, «ñïàñèá³», çóñòð³÷íó äîáðó ä³þ ÷è â÷èíîê 

×îìó ä³ÿòè?
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ùîäî òåáå. Öèì âèÿâèø äî ëþäåé íå ëèøå óâàãó òà 
øàíó, âëàñíó âèõîâàí³ñòü, à é çðîáèø âíåñîê ó âèáóäî-
âóâàííÿ òåïëèõ â³äíîñèí ëþäåé íà ïëàíåò³.

1. Якщо тебе 
попросили
про допомогу, не
відмовляй, 
а спробуй
допомогти.

2. Намагайся 
допомагати
іншим без
нагадувань,
відгукуючись 
на їхнє
перше 
прохання.

3. Якщо ти побачив,
 що комусь потрібна
 твоя допомога, – 
        запропонуй її.

4. Серед посильних
справ обери ту,
яку дійсно можеш 
зробити та за яку 
отримаєш від інших 
«дякую».

5. Спробуй протягом
кількох днів
поводитись
саме так.

6. Не забувай
подякувати, 
якщо 
допомогли тобі.

Ãîëîâíå – òâîº áàæàííÿ áóäóâàòè äîáð³ ñòîñóíêè ç 
ëþäüìè.

²íêîëè õâèëèíà, ³íêîëè – ñò³ëüêè ÷àñó, ñê³ëüêè ïî-
òð³áíî, ùîá ñïðàâä³ äîïîìîãòè.

Çàäîâîëåííÿ â³ä ñâîº¿ ïîâåä³íêè òà ñâî¿õ äîáðèõ ñïðàâ. 
Â³ä÷óâàºø âäÿ÷í³ñòü ³ ïîâàãó ³íøèõ.

Обери дії, які тобі цікаво виконувати. Почни їх виконання.

ßê ä³ÿòè?

Ùî ïîòð³áíî?

Ñê³ëüêè ÷àñó çíàäîáèòüñÿ?

Ùî îäåðæóºø?
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Çóñòð³÷ òðåòÿ. ІДЕМО ДО ФАХІВЦЯ 
З НАЛАГОДЖЕННЯ СТОСУНКІВ

Разом з учителем та однокласниками вирушайте на 
зустріч з психологом — спеціалістом з налагодження 
стосунків.

З’ясуйте у психолога
ßê ñòîñóíêè âïëèâàþòü íà ñàìîïî÷óòòÿ ëþäèíè.
×îìó òðàïëÿþòüñÿ êîíôë³êòí³ ñèòóàö³¿ ì³æ ä³òüìè.
ßêèìè ìîæóòü áóòè íàñë³äêè íåïîðîçóì³íü.
Äî êîãî çâåðòàòèñÿ ïî äîïîìîãó â ðàç³ êîíôë³êòó.
ßê ìîæíà óíèêàòè íåïîðîçóì³íü.
ßê ä³ÿòè, ùîá ðîçâ’ÿçàòè êîíôë³êòíó ñèòóàö³þ.
ßê ïîâîäèòèñÿ, ùîá íå ïñóâàòè ñòîñóíêè ç ³íøèìè.

Поставте психологу запитання, які вас хвилюють.
Зробіть висновки, як найкраще налагоджувати стосунки. 

Оберіть форму звіту за результатами досліджень під 
час екскурсії – виставка малюнків, власна книга порад 
«Як будувати гарні стосунки» тощо. Підготуйте звіт 
кожної екогрупи і презентуйте результати дослідження 
учням свого класу, інших класів, батькам.
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Прочитай текст батькам. Розпитай про ситуації з їхнього 
життя, які свідчать про важливість налагодження до-
брих стосунків між людьми. Розкажи батькам про те, 
що ти дізнався під час екскурсії. Доповни текст отри-
маною інформацією, а також історіями із свого життя, 
які ілюструють добрі стосунки між людьми. Перекажи 
текст однокласникам.

Нащо клад, коли між людьми лад
 Áàãàòî ³ñòîò íà íàø³é ïëàíåò³ âèæèâàþòü ò³ëüêè ó 

ñï³ëüíîò³. Íàïðèêëàä, êèòè, ï³âí³÷í³ îëåí³, àíòèëîïè 
æèâóòü âåëèêèìè ãðóïàìè. Öå äîïîìàãàº ¿ì çíàõîäè-
òè ¿æó, çàõèùàòèñÿ â³ä õèæàê³â, âèæèâàòè â ñêëàäíèõ 
óìîâàõ. Äî òàêèõ ³ñòîò íàëåæèòü ³ ëþäèíà.

Ëþäèíà ñïðàâä³ ñòàº Ëþäèíîþ ëèøå ó ñóñï³ëüñòâ³. 
Ïðèãàäàé ³ñòîð³þ ³íä³éñüêîãî õëîï÷èêà — Ìàóãë³, ÿêèé 
çàáëóêàâ ó äæóíãëÿõ ³ âèð³ñ ñåðåä òâàðèí. Êîëè éîãî 
çíàéøëè ëþäè é íàìàãàëèñÿ äîëó÷èòè äî ñâîãî æèòòÿ, 
â³í òàê ³ íå çì³ã ïîçáàâèòèñü òâàðèííèõ çâè÷îê ³ ñòàòè 
Ëþäèíîþ.

Óñ³ ìè çíàºìî, ÿê âàæëèâî ç äèòèíñòâà íàâ÷èòèñÿ 
æèòè â ñóñï³ëüñòâ³, ðîçóì³òè òà ïîâàæàòè îäèí îäíîãî. 
Êîëè òðàïëÿþòüñÿ ñòèõ³éí³ ëèõà, åêîëîã³÷í³ êàòàñòðî-
ôè, êðà¿íè ïðèõîäÿòü íà äîïîìîãó îäíà îäí³é. 

Òàê ñàìî íåîáõ³äíî íàëàãîäèòè äîáð³ ñòîñóíêè é ó ñåáå 
â êðà¿í³, â øêîë³, ñ³ì’¿. Â Óêðà¿í³, íàïðèêëàä, â îäíîìó 
êëàñ³ ìîæóòü íàâ÷àòèñÿ é äðóæèòè ä³â÷àòêà ³ õëîï÷èêè, 
ä³òè ð³çíèõ íàö³îíàëüíîñòåé ³ â³ðîñïîâ³äàíü, ç ð³çíèì êî-
ëüîðîì øê³ðè.

Â³äíèí³ é òè ïðè÷åòíèé äî âàæëèâî¿ ñïðàâè íàëàãîäæåí-
íÿ äîáðèõ ñòîñóíê³â. Çàâäÿêè òâî¿ì ä³ÿì óäîìà, â øêîë³, 
ó äâîð³, ñåë³ ÷è ì³ñò³ ñòàíå ïðèºìíî ³ çàòèøíî æèòè.
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Çóñòð³÷ ÷åòâåðòà. ЯК ЗАЛУЧИТИ ДО ДІЙ ІНШИХ 

Прочитай текст. Розкажи про свої дії щодо налагодження 
стосунків з оточуючими.

×åðåç äåÿêèé ÷àñ äî Ãàëèíêè é Òàðàñèêà çíîâó çàâ³òàâ 
Êîñì³÷íèé ðÿò³âíèê. Â³í ëþá’ÿçíî ïîñì³õíóâñÿ, êîëè 
ïîáà÷èâ, ÿê ìèðíî ä³òè ñï³ëêóþòüñÿ. 

— Êîëè ÿ ñòàâ â³òàòèñÿ ³ç ñóñ³äàìè, ó ìåíå ç’ÿâèëîñÿ 
ñò³ëüêè ö³êàâèõ ñï³âðîçìîâíèê³â, — ïîõâàëèâñÿ Òàðàñèê.

— À ÿ âèêîíóþ ñâî¿ äîìàøí³ îáîâ’ÿçêè áåç íàãàäóâàí-
íÿ, — íå áåç ãîðäîñò³ äîäàëà Ãàëèíêà. — Òîìó â áàòüê³â 
ç’ÿâèëîñÿ á³ëüøå â³ëüíîãî ÷àñó äëÿ â³äïî÷èíêó.

À ÿê³ çì³íè â³äáóëèñÿ ó òâî¿õ ñòîñóíêàõ ç îòî÷óþ÷è-
ìè? Ïîä³ëèñÿ ñâî¿ì äîñâ³äîì ç îäíîêëàñíèêàìè.
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Ти багато чого навчився для налагодження стосунків з 
оточуючими. Отже, можеш разом із однокласниками 
об’єднатися у групи й розробити проект «Добрі стосун-
ки — найбільший скарб». Це, наприклад, може бути підго-
товка збірки творів про дружбу (віршів, пісень, ігор, казок, 
оповідань) для малюків старшої групи дитячого садочка, 
які допоможуть дітям встановлювати добрі стосунки.
Під час роботи над проектом можете скористатися таким 
планом.

Ïëàí âèêîíàííÿ ïðîåêòó

1. Îáãîâîðèòè â ãðóï³ âàæëèâ³ñòü âò³ëåííÿ ïðî-
åêòó.

2. Âèçíà÷èòèñü, äëÿ ÿêîãî äèòÿ÷îãî ñàäî÷êà 
áóäåòå ãîòóâàòè çá³ðêó.

3. Ä³çíàòèñÿ àäðåñó ñàäî÷êà é îçíàéîìèòè âè-
õîâàòåëÿ ç ïðîåêòîì.

4. Âèð³øèòè, ÿê³ òâîðè óâ³éäóòü äî çá³ðêè, äå 
¿õ çíàéòè.

5. Ïðèäóìàòè, ÿê îôîðìèòè çá³ðêó.

6. Ðîçïîä³ëèòè îáîâ’ÿçêè ì³æ ó÷àñíèêàìè ïðî-
åêòó.

7. Âèêîíàòè ñâîþ ÷àñòèíó ðîáîòè.

8. Îôîðìèòè çá³ðêó.

9. Ïîäàðóâàòè çá³ðêó äîøê³ëüíÿòàì.
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Зберіться екогрупою та обговоріть.

ßê³ çì³íè â³äáóëèñÿ ó âàøîìó ñïîñîá³ æèòòÿ òà ïî-
âåä³íö³.

ßê³ ö³êàâ³ ìîìåíòè âèíèêàëè ï³ä ÷àñ ðîáîòè.

ßê³ ç’ÿâëÿëèñü íîâ³ äóìêè, ³äå¿.

ßê³ âèíèêàëè òðóäíîù³ é ÿê âè ¿õ äîëàëè.

×è ö³êàâî áóëî ïðàöþâàòè íàä ö³ºþ òåìîþ.

Ùî êîðèñíîãî äëÿ ñåáå òà ³íøèõ çðîáèâ êîæåí ³ç âàñ.

ßê ìîæíà ïðîäîâæèòè öþ ñïðàâó.

×îìó íàëàãîäæåííÿ äîáðèõ ñòîñóíê³â âàæëèâå ÿê äëÿ 
îêðåìî¿ ëþäèíè, òàê ³ äëÿ âñ³º¿ ïëàíåòè.
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Çóñòð³÷ ïåðøà. ЗНАЧЕННЯ РОСЛИН У ЖИТТІ ЛЮДИНИ 

Прочитай текст. Дай оцінку вчинкам дітей.

Îäíîãî ìîðîçíîãî ñîíÿ÷íîãî äíÿ Òàðàñèê ³ 
Ãàëèíêà âèðóøèëè íà ïðîãóëÿíêó äî ïàðêó. 

Çåìëÿ áóëà âêðèòà ïóõíàñòèì ñí³ãîì, íåìîâ êîâäðîþ. 
Á³ëèé çèìîâèé îäÿã ÿëèíîê ³ñêðèâñÿ, íà÷å ðîçøèòèé 
ä³àìàíòàìè. Ìèëóþ÷èñü êðàñîþ, ä³òè ï³ä³éøëè äî ã³ð-
êè é ïîøêîäóâàëè, ùî íå âçÿëè ñàí÷àò.

— ²äåÿ! — âèãóêíóâ Òàðàñèê. — Äàâàé çëàìàºìî äâ³ 
âåëèê³ ã³ëêè ç ÿëèíêè. Öå é áóäóòü íàø³ ñàí÷àòà.

— ×óäîâî! — îäðàçó ïîãîäèëàñÿ Ãàëèíêà.
Äðóç³ òàê ³ çðîáèëè. Êàòàòèñÿ ç ã³ðêè áóëî âåñå-

ëî — òàêèõ íåçâè÷àéíèõ ñàí÷àò í³ â êîãî íåìàº! Ñïóñ-
òèâøèñü ï³ä ã³ðêó, ä³òè âèð³øèëè íå òÿãíóòè ã³ëêè 
âãîðó, à ç³ðâàòè íîâ³. Âîíè â³äêèíóëè ñâî¿ «ñàí÷àòà» 
óá³ê ³ çíîâó ï³äíÿëèñÿ íà ã³ðêó. ßê ò³ëüêè Òàðàñèê ³ 
Ãàëèíêà ï³ä³éøëè äî ÿëèíêè, ïî÷óâñÿ çíàéîìèé ãîëîñ 
Êîñì³÷íîãî ðÿò³âíèêà Åêîñà:
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— Ç äðóçÿìè òàê íå ïîâîäÿòüñÿ!
— Ç ÿêèìè äðóçÿìè? Êð³ì íàñ òóò í³êîãî íåìàº, — çäè-

âóâàëèñÿ ä³òè.
— ßê öå íåìàº! Îáåðí³òüñÿ! Õ³áà âè íå áà÷èòå, ñê³ëüêè 

¿õ íàâêîëî. Ðîñëèíè — öå ³ º âàø³ äðóç³. Çàðàç ïîÿñíþ…

Ознайомтеся з розповіддю казкового героя. У чому вона 
вас переконує? Що свідчить про те, що людям слід змі-
нити своє ставлення до рослин?

Зелені друзі
Ñâî¿ìè äðóçÿìè âè íàçèâàºòå 

òèõ, õòî çàâæäè ãîòîâèé ïðèéòè íà 
äîïîìîãó. Äðóçÿìè ìîæóòü áóòè 
íå ëèøå ëþäè, à é ðîñëèíè! Âîíè 
âàñ ãîäóþòü ³ âäÿãàþòü, äîïîìàãà-
þòü â÷èòèñÿ ³ íàâ³òü ë³êóþòü. Àëå 
ãîëîâíèì äàðóíêîì ðîñëèí º ÷èñòå 
ïîâ³òðÿ. Íàïðèêëàä, îäíå äåðåâî 
çà äîáó âèðîáëÿº ñò³ëüêè êèñíþ, 

ñê³ëüêè ïîòð³áíî äëÿ äèõàííÿ òðüîõ ëþäåé, à ç òðàâ-
íÿ ïî âåðåñåíü ïîãëèíàº ç ïîâ³òðÿ áëèçüêî 200 ãðàì³â 
îòðóéíèõ ðå÷îâèí.
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Ðîñëèíè ïîòð³áí³ äëÿ âèãîòîâëåííÿ ìåáë³â, âèðîáíè-
öòâà ïàïåðó, äëÿ áóä³âíèöòâà. ¯õ âèêîðèñòîâóþòü ÿê 
ïàëèâî. Íà ïîáóòîâ³ ïîòðåáè îäí³º¿ ëþäèíè ïðîòÿãîì ¿¿ 
æèòòÿ âèðóáóþòü 300 äåðåâ. Ïðèì³ðîì, äëÿ âèãîòîâëåí-
íÿ êîìïëåêòó ï³äðó÷íèê³â äëÿ êîæíîãî ó÷íÿ 4 êëàñó 
ïîòð³áíà ñèðîâèíà îäíîãî äåðåâà.

Àëå âèêîðèñòîâóþòü ðîñëèíè íå ëèøå çàðàäè íåîáõ³ä-
íîãî, à é äëÿ ðîçâàã. Íàïðèêëàä, íàâåñí³ òà âë³òêó ëþäè 
çðèâàþòü äëÿ áóêåò³â êâ³òè, ñåðåä ÿêèõ º ð³äê³ñí³, é íà-
â³òü çíèêàþ÷³. Äëÿ íîâîð³÷íèõ ñâÿò ùîðîêó â Óêðà¿í³ 
âèðóáóþòü áëèçüêî 1 ì³ëüéîíà ÿëèíîê.

Îòæå, ðîñëèíè ïîòðåáóþòü âàøîãî çàõèñòó ³ ï³êëóâàííÿ.

Послухавши розповідь Екоса, Тарасик і Галинка вирішили 
дослідити, що вони знають про рослини. Для цього діти 
склали таблицю. Скористайся нею — визнач, що тобі відо-
мо про рослини. Відміть знаком (V) твердження, з якими 
ти погоджуєшся. Поясни свій вибір. Порівняй свої відпо-
віді з відповідями однокласників.

1. Рослини вико-
ристовують для ви-
готовлення паперу

2. Кількість рослин 
на Землі не зменшу-
ється

3. Рослини допо-
магають зберігати 
водні ресурси Землі 

4. Рослини роблять 
повітря придатним 
для дихання

5. Рослини — це 
основа здорового 
харчування 

6. Щоб зберегти 
рослини, треба від-
мовитись від рос-
линної їжі

7. Насаджування 
рослин збагачує 
ресурси планети

8. Люди завжди 
дбайливо ставлять-
ся до рослин

9. Рослини — це 
домівки для комах і 
пташок
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Розглянь малюнок. Які з продуктів та предметів є «по-
дарунком» рослин? Намалюй у зошиті інші «дарунки». 
Поцікався, що намалювали однокласники.

З’єднай частини речень. Поясни їх значення.

Á³ëüøå ë³ñó – á³ëüøå ñí³ãó, 
á³ëüøå ñí³ãó – á³ëüøå

ñåñòðà.

Ðîñëèíè – áåðåã³â

Ë³ñ – îõîðîíåöü ñïàñ³ííÿ.

âîäè.

Ë³ñ ³ âîäà – áðàò ³ õë³áà.

Поділись удома одержаною на уроці інформацією. Про-
довж дослідження разом з батьками і з’ясуй, як дбає про 
рослини ваша родина. Склади таблицю, користуючись 
такою інструкцією.

 Çàçíà÷ ì³ñöÿ, äå òè ìîæåø ñïîñòåð³ãàòè çà ðîñëèíà-
ìè ïðîòÿãîì òèæíÿ (êâàðòèðà, áóäèíîê, êëàñíà ê³ìíàòà, 
ìóçè÷íà øêîëà òîùî).

 Ïîë³÷è, ñê³ëüêè ðîñëèí ó êîæíîìó ³ç çàçíà÷åíèõ 
ì³ñöü.

 Ç’ÿñóé, ñê³ëüêè ðîñëèí ïîòðåáóþòü íåãàéíî¿ äîïîìîãè: 
ïîëèâó, ïåðåñàäæóâàííÿ, ïðîòèðàííÿ ëèñòî÷ê³â òîùî.
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 Çðîáè îñòàòî÷í³ ï³äðàõóíêè.
Приміщення, 
де є рослини 

Кількість рослин у 
кожному приміщенні

Кількість рослин, 
які потребують 

негайної допомоги

Усього рослин

Çóñòð³÷ äðóãà. ЯК СТАТИ СПРАВЖНІМ ДРУГОМ РОСЛИН

Ознайомтесь із ситуаціями. Оцініть вчинки дітей: які дії ви 
схвалюєте, які засуджуєте. Поясніть свій вибір.

 
Зустрівшись з Екосом, Галинка й Тарасик розповіли йому 
про результати досліджень і свої висновки.
Об’єднайтеся в групи й розкажіть один одному про свої 
результати, відповідаючи на запитання.

×è ïîòðåáóþòü ðîñëèíè âàøîãî ï³êëóâàííÿ?
ßê âè ìîãëè á ïðî íèõ äáàòè?



110

Космічний рятівник зрадів, що Тарасик, Галинка і ви 
серйозно поставились до проблеми збереження рослин 
на планеті. Екос пропонує спробувати змінити свої звички 
й стати справжніми господарями Землі.

Òðîï³÷íèé ñàä

Àâòîðñüêà ÿëèíêà

Êâ³òêà ó
ïîäàðóíîê

«Øâèäêà äîïîìîãà»
ðîñëèíàì

Ìî¿ ñàäæàíö³

Обери дії.

Кожна дія дуже важлива для Землі та її мешканців. Якщо 
хоча б одна з них стане вашою звичкою, це зробить пла-
нету щасливішою. Працюючи в групах, оберіть одну з 
пропонованих дій, прочитайте її зміст і розкажіть про неї 
учням інших груп.

Квітка у подарунок

Çàâæäè ïðèºìíî îäåðæàòè â ïîäàðóíîê êâ³òè. ̄ õ ìîæ-
íà íå ò³ëüêè êóïèòè, à é âèðîñòèòè ñàìîñò³éíî. Òîä³ òâî¿ 
ð³äí³ òà äðóç³ çðàä³þòü íå ëèøå ïîäàðóíêó, à é òîìó, ùî 
òè ïîäáàâ ïðî íèõ çàçäàëåã³äü ³ äîêëàâ âëàñíèõ çóñèëü.

×îìó ä³ÿòè?



111

Âñòàíîâè ïîñë³äîâí³ñòü ä³é, çàïðîïîíîâà-
íèõ íèæ÷å, ³ äîòðèìóéñÿ ¿¿.

Доглядай

за рослиною.
Підготуй

горщик.

Д

за роОбери в оселі 

місце для

 рослини.

Визнач, яку 

рослину ти 

будеш вирощу-

вати.

горщик.
мі
ро

Подаруй квітку 

близькій 

людині.людині.

Насип у горщик 

ґрунт.ґрунт.

Посади квіткову 

рослину.
Запитай у друзів 

або у дорослих, 

де взяти 

садивний 

матеріал.

Ñàäèâíèé ìàòåð³àë, ãîðùèê, ´ðóíò, âîäà äëÿ ïîëèâó. 
À ãîëîâíå — òâî¿ ï³êëóâàííÿ ³ ñòàðàííÿ.

Ê³ëüêà õâèëèí, ùîá çíàéòè ì³ñöå äëÿ ðîñëèíè â îñåë³. 
20 õâèëèí äëÿ ï³äãîòîâêè ãîðùèêà ³ ´ðóíòó. Ê³ëüêà 
äí³â äëÿ ïîøóêó òà ï³äãîòîâêè ñàäèâíîãî ìàòåð³àëó. 
5 õâèëèí äëÿ ïîñàäêè ðîñëèíè. Ê³ëüêà õâèëèí íà äåíü 
äëÿ ïîëèâàííÿ (çà ïîòðåáè).

Çàîùàäæóºø ãðîø³. Íàáóâàºø äîñâ³äó âèðîùóâàííÿ 
ðîñëèí. Ïîêðàùóºø ñâî¿ ñòîñóíêè ç áëèçüêèìè ëþäüìè. 

ßê ä³ÿòè?

Ùî ïîòð³áíî?

Ñê³ëüêè ÷àñó çíàäîáèòüñÿ?

Ùî îäåðæóºø?
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Îäåðæóºø çàäîâîëåííÿ â³ä ñï³ëêóâàííÿ ³ç ðîñëèíîþ, 
âèðîùåíîþ âëàñíîðó÷, òà äáàºø ïðî ïëàíåòó.

«Швидка допомога» рослинам

Îñòàíí³ì ÷àñîì ç’ÿâèëèñÿ äîñë³äæåííÿ, ÿê³ äîâîäÿòü, 
ùî ðîñëèíè çäàòí³ â³ä÷óâàòè ðàä³ñòü, á³ëü, ñòðàõ. Ïðèäè-
âèñü, ÷è º âäîìà, â êëàñí³é ê³ìíàò³, øê³ëüíèõ êîðèäîðàõ 
àáî ³íøèõ ïðèì³ùåííÿõ, äå òè ÷àñòî áóâàºø, ðîñëèíè, 
ÿê³ ñòðàæäàþòü ÷åðåç íåñòà÷ó óâàãè é ï³êëóâàííÿ. ßêùî 
ïîäáàºø õî÷à á ïðî îäíó ç íèõ, òî â òåáå áóäå íà îäíî-
ãî äðóãà á³ëüøå, à ðîñëèíà ðàä³òèìå òà äàðóâàòèìå òîá³ 
êðàñó ³ ÷èñòå ïîâ³òðÿ. 

Âñòàíîâè ïîñë³äîâí³ñòü ä³é, çàïðîïîíîâàíèõ 
íèæ÷å, ³ äîòðèìóéñÿ ¿¿.

Протри листочки 

від пилу.
від пилу.

Зроби підкормку, 

полий.

Милуйся

рослиною.

уу, 

рослиною.

Поливай рослину 

2–3 рази на тиж-

день.2–3 раз
д

Пересади

рослину.
ослину.

З’ясуй, чого потре-

бує ця рослина: 

пересад-

ки у більший 

горщик, 

підкормки, поливу.

поли

П

Знайди рослину, 

яка потребує 

негайної допомоги.

негайної допомоги.

Підготуй необхідне 

(горщик, добрива, 

ґрунт, воду).

×îìó ä³ÿòè?

ßê ä³ÿòè?
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Ãîðùèê, ´ðóíò, äîáðèâà, âîäà. À ãîëîâíå — òâî¿ 
ï³êëóâàííÿ ³ òåðï³ííÿ.

Ïåâíèé ÷àñ, ùîá çíàéòè ðîñëèíó, ÿêà ïîòðåáóº íåãàéíî¿ 
äîïîìîãè. Ê³ëüêà ãîäèí äëÿ ïðèäáàííÿ íåîáõ³äíèõ ðå÷åé 
(ãîðùèêà, ´ðóíòó, äîáðèâà). 5 õâèëèí äëÿ ïåðåñàäêè àáî 
ïîëèâó ðîñëèíè. Ê³ëüêà õâèëèí êîæí³ 3 äí³ äëÿ ïîëèâó. 

Îõîðîíÿºø âëàñíå çäîðîâ’ÿ òà çäîðîâ’ÿ ³íøèõ, ïðèêðà-
øàºø äîâê³ëëÿ. Íàáóâàºø äîñâ³äó äîãëÿäó çà ðîñëèíàìè. 
Îäåðæóºø çàäîâîëåííÿ â³ä äîáðî¿ ñïðàâè äëÿ Çåìë³.

Тропічний сад

Êîæíîìó ïîäîáàºòüñÿ ëàñóâàòè åêçîòè÷íèìè ïëîäà-
ìè — àïåëüñèíàìè, ìàíäàðèíàìè, ô³í³êàìè. ×è ö³êàâî 
òîá³ ïîáà÷èòè äåðåâà, íà ÿêèõ âîíè ðîñòóòü? Äëÿ öüîãî íå 
îáîâ’ÿçêîâî ¿õàòè â òðîï³÷í³ êðà¿íè. Òàê³ ðîñëèíè ìîæíà 
âèðîñòèòè ó êëàñí³é ê³ìíàò³. Òîä³ òè é òâî¿ äðóç³ çìîæåòå 
ïîáà÷èòè, ÿê ðîñòå íåçâè÷íå äëÿ íàøî¿ êðà¿íè äåðåâî.

Âñòàíîâè ïîñë³äîâí³ñòü ä³é çà ïàçëàìè íàñ. 
114 òà äîòðèìóéñÿ ¿¿.

Ê³ñòî÷êè òðîï³÷íèõ ïëîä³â, ºìêîñò³ äëÿ âèñàäæóâàí-
íÿ, ́ ðóíò, âîäà äëÿ ïîëèâó. À ãîëîâíå — òâî¿ ï³êëóâàííÿ 
³ ñòàðàííÿ.

2 õâèëèíè, ùîá äîìîâèòèñÿ ç ó÷èòåëåì ïðî ðîçì³ùåí-
íÿ ðîñëèí. Ê³ëüêà äí³â, ùîá ç³áðàòè ê³ñòî÷êè ïëîä³â.
10 õâèëèí äëÿ ïðèãîòóâàííÿ ºìêîñòåé òà ́ ðóíòó. 5 õâè-
ëèí äëÿ ïîñàäêè ðîñëèíè. Ê³ëüêà õâèëèí íà äâà äí³ äëÿ 
çðîøóâàííÿ ´ðóíòó.

Íàáóâàºø äîñâ³äó òà îäåðæóºø çàäîâîëåííÿ â³ä âè-
ðîùóâàííÿ åêçîòè÷íèõ ðîñëèí.

Ùî ïîòð³áíî?

Ñê³ëüêè ÷àñó çíàäîáèòüñÿ?

Ùî îäåðæóºø?

×îìó ä³ÿòè?

ßê ä³ÿòè?

Ùî ïîòð³áíî?

Ñê³ëüêè ÷àñó çíàäîáèòüñÿ?

Ùî îäåðæóºø?
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Посади кісточки.
Посади кісточки

Обери ємкості для 

рослин (старі 

горщики, 

використаний

пластиковий 

посуд, пакети з-під 

напоїв).

Домовся

з учителем, де

розташувати 

«тропічний сад».

Поливай

ґрунт

2–3 рази

на тиждень.
тиждень.

Дбай
про

рослини.

Придбай ґрунт для 

тропічних рослин 

(звернись за 

допомогою до 

дорослих).

Коли

з’являться

паростки,

раз на

тиждень

спушуй

ґрунт

навколо них.х.

Збери кісточки 

тропічних плодів 

(апельсинів, ман-

даринів, лимонів, 

фініків).

Мої саджанці

Äèì, âèõëîïí³ ãàçè é ïèë çàáðóäíþþòü ïîâ³òðÿ. Ùîá 
çàõèñòèòè ñåáå â³ä öüîãî, òè ìîæåø ïîñàäèòè äåðåâà á³ëÿ 
øê³ëüíîãî ïîäâ³ð’ÿ àáî ³ãðîâîãî ìàéäàí÷èêà. Ñàäæàíö³ 
ëåãêî âèðîùóâàòè ç ã³ëî÷îê òîïîë³, âåðáè. ßêùî ïî-
ñòàðàºøñÿ ï³äãîòóâàòè ñàäæàíö³ öèõ ðîñëèí òåïåð, òî 
íàâåñí³ çìîæåø ïîñàäèòè ñâî¿ äåðåâà. 

×îìó ä³ÿòè?
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Âñòàíîâè ïîñë³äîâí³ñòü ä³é, çàïðîïîíîâàíèõ 
íèæ÷å, òà äîòðèìóéñÿ ¿¿.

Навесні висади 

саджанці біля 

школи.
Коли з’являться 

корінці, посади 

саджанці у гор-

щики.
Підготуй

ємкості (горщики,

використані

пластикові 

пляшки).

щики.

Набери воду

в ємкості та 

постав у них 

гілочки.

Доглядай

за власними

деревами.
Один раз на 

тиждень змінюй 

воду.воду.

Поливай

саджанці

2–3 рази

на
тиждень.

Попроси

дорослих

знайти

і зрізати

гілочки

верби,

 тополі.

Ã³ëî÷êè äåðåâ, ºìêîñò³ ç âîäîþ, ãîðùèêè. À ãîëîâíå — 
òâî¿ ï³êëóâàííÿ ³ òåðï³ííÿ.

ßê ä³ÿòè?

Ùî ïîòð³áíî?
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1 äåíü, ùîá äîìîâèòèñÿ ç áàòüêàìè òà çð³çàòè ã³ëî÷êè. 
5 õâèëèí äëÿ ïðèãîòóâàííÿ ºìêîñò³ ç âîäîþ ³ ðîçì³ùåí-
íÿ ã³ëî÷îê. Ê³ëüêà õâèëèí íà òèæäåíü äëÿ çàì³íè âîäè.

Íàáóâàºø äîñâ³äó âèðîùóâàííÿ ñàäæàíö³â äåðåâ. Îõî-
ðîíÿºø ñâîº çäîðîâ’ÿ ³ çäîðîâ’ÿ ³íøèõ, ïðèêðàøàºø 
äîâê³ëëÿ. Îäåðæóºø çàäîâîëåííÿ â³ä äîáðî¿ ñïðàâè. Çà-
ëèøàºø ó øêîë³ ï³ñëÿ ñåáå äîáðèé ñë³ä. Äàðóºø ëþäÿì 
ñâ³æå ïîâ³òðÿ ³ ðàä³ñòü.

Авторська ялинка

Ùîá âèðîñòèòè ÿëèíêó äëÿ íîâîð³÷íîãî ñâÿòà, ïîòð³á-
íî íå ìåíøå 5–6 ðîê³â ëþäñüêî¿ ïðàö³ òà áàãàòî êîøò³â. 
À ñòîÿòèìå â äîì³ çðóáàíà ÿëèíêà ëèøå òèæäåíü-äâà. 
Ùîá íå âèòðà÷àòèñÿ íà øâèäêîïëèííå çàäîâîëåííÿ, òè 
ìîæåø ñòâîðèòè ñâîþ àâòîðñüêó, îðèã³íàëüíó ÿëèíêó ç 
ï³äðó÷íîãî ìàòåð³àëó. Öå íå ò³ëüêè çåêîíîìèòü ãðîø³, 
àëå é ïðèíåñå çàäîâîëåííÿ â³ä òâîð÷îñò³. Àëå íàéâàæ-
ëèâ³øå — òè çáåðåæåø æèòòÿ äåðåâà. 

Âñòàíîâè ïîñë³äîâí³ñòü ä³é çà ïàçëàìè íàñ. 
117 òà äîòðèìóéñÿ ¿¿.

Ï³äðó÷í³ ìàòåð³àëè, ³íñòðóìåíòè. Äîïîìîãà äîðîñëèõ. 
À ãîëîâíå — òâîÿ ôàíòàç³ÿ.

5 õâèëèí, ùîá äîìîâèòèñÿ ç áàòüêàìè íå êóïóâàòè çðó-
áàíó ÿëèíêó. 20 õâèëèí äëÿ âèçíà÷åííÿ óìîâ êîíêóðñó. 
Ïåâíèé ÷àñ íà ñòâîðåííÿ àâòîðñüêî¿ ÿëèíêè. 30 õâèëèí 
äëÿ ïðîâåäåííÿ êîíêóðñó.

Ñê³ëüêè ÷àñó çíàäîáèòüñÿ?

Ùî îäåðæóºø?

×îìó ä³ÿòè?

ßê ä³ÿòè?

Ùî ïîòð³áíî?

Ñê³ëüêè ÷àñó çíàäîáèòüñÿ?
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Визначте

умови

проведення 

конкурсу.

Домовся 

з батьками, 

що ваша родина 

не купуватиме 

зрубаних ялинок.

Святкуй

Новий рік біля 

власноруч

зробленої 

ялинки.
ялинки.

Створи

авторську 

ялинку.

Добери

необхідні для 

втілення задуму 

матеріали.

Пофантазуй 

разом із членами 

родини, якою 

може бути твоя 

ялинка.

що ваша р

не купув

зрубаних ял

Візьми

участь

у конкурсі. Но
в
з

Пофантазуй 

Домовся з

однокласниками 

про конкурс

на цікаву

авторську 

ялинку, зроб-

лену з підручних

матеріалів.

Çàîùàäæóºø ãðîø³ ñ³ìåéíîãî áþäæåòó, ÿê³ ìîæíà âèòðà-
òèòè íà ùîñü ³íøå, ö³êàâå é ïîòð³áíå. Íàáóâàºø òâîð÷îãî 
äîñâ³äó. Îäåðæóºø çàäîâîëåííÿ â³ä äîáðî¿ ñïðàâè. Ïðîòÿãîì 
ñâîãî æèòòÿ òè ìîæåø çáåðåãòè ê³ëüêà äåñÿòê³â ÿëèíîê.

Обери дії, які тобі цікаво виконувати. Почни їх виконання.

Ùî îäåðæóºø?
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Çóñòð³÷ òðåòÿ. ІДЕМО ДО ПАРКУ 

Разом з учителем та однокласниками вирушайте на екс-
курсію до парку (лісу, саду, скверу).

Ï³ä ÷àñ åêñêóðñ³¿ äîñë³ä³òü
Äå ðîçòàøîâàíèé ïàðê.
ßê³ ðîñëèíè âè ìîæåòå âèð³çíèòè çà çîâí³ø-
í³ìè îçíàêàìè.

×è äîãëÿíóòèé ïàðê.
×è íå çàâàæàþòü ñïîðóäè â ïàðêó æèòòþ 
ðîñëèí.

Ñê³ëüêè ðîñëèí çëàìàíî.
×è º ì³ñöÿ, äå ðîñëèí ìàº áóòè á³ëüøå.
×è º ì³ñöÿ, äå òðåáà ïîñàäèòè äåðåâà òà êóù³.
×è º ó ïàðêó ãîä³âíè÷êè. ×è áåçïå÷íî äëÿ 
äåðåâ âîíè ðîçì³ùåí³.

ßêî¿ ó÷àñò³ ãðîìàäÿí ³ äîãëÿäó ïîòðåáóº ïàðê 
ñüîãîäí³.

Ùî ìîæíà çðîáèòè âëàñíîðó÷.
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Спробуйте помітити щось незвичайне у парку, зверніть 
на це увагу інших.
Зробіть висновок щодо необхідності охороняти рослини. 

За результатами досліджень під час екскурсії підготуйте 
звіт у вигляді виставки малюнків, фотографій, презента-
ції слайдів. Презентуйте результати дослідження учням 
інших класів, батькам.

Çóñòð³÷ ÷åòâåðòà. ВРЯТУЄМО ЗЕЛЕНІ ЛЕГЕНІ ПЛАНЕТИ 

Ãàëèíêà ç Òàðàñèêîì çíîâó çóñòð³ëèñÿ ç Êîñì³÷íèì 
ðÿò³âíèêîì. ̄ ì õîò³ëîñÿ íåãàéíî ðîçïîâ³ñòè ïðî ñâî¿ íîâ³ 
äîñÿãíåííÿ:

— Ìè ïîñ³ëè ïåðøå ì³ñöå íà ì³ñüêîìó êîíêóðñ³ äèòÿ-
÷î¿ òâîð÷îñò³ çà êðàùó àâòîðñüêó ÿëèíêó ç ïëàñòèêîâèõ 
ïëÿøîê ó íîì³íàö³¿ «Äðóã ðîñëèí»! Çà öå íàñ íàãîðîäè-
ëè ïóò³âêàìè äî äèòÿ÷îãî òàáîðó â³äïî÷èíêó «Àðòåê»!

— ß äóæå çà âàñ ðàäèé, àäæå, ðÿòóþ÷è ðîñëèíè, âè 
çáåð³ãàºòå çåëåí³ ëåãåí³ ïëàíåòè — â³äïîâ³â Åêîñ.
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Ви теж умієте піклуватися про рослини. Об’єднайтесь в еко-
групи і обговоріть результати вашої турботи про рослини.
Потім обговоріть усім класом:

— Чи з’явились у вас нові думки, ідеї під час презентації 
результатів роботи в групі. Які саме.

— Які труднощі траплялися під час роботи вдома? Як ви їх долали?
Розробіть проект «Рослини — зелені друзі». Це, наприклад, 

може бути висаджування рослин або виготовлення листівок-звер-
нень, які закликатимуть мешканців будинку (вулиці) дбайливо ста-
витись до рослин.

У листівках можна повідомити: чому збереження і примноження 
рослин є важливою справою; про які цікаві факти ви дізналися; що 
корисного для себе і для інших було зроблено; як можна продо-
вжити розпочату справу.

Пропонуємо діяти за таким планом.

Ïëàí âèêîíàííÿ ïðîåêòó

1. Îáãîâîðèòè â ãðóï³ âàæëèâ³ñòü âò³ëåííÿ ïðî-
åêòó äëÿ âàøîãî ì³ñòà (ñåëà), íàøî¿ êðà¿íè, 
ïëàíåòè.

2. Âèð³øèòè ïðî ÿê³ ä³¿ ç îõîðîíè ðîñëèí áóäå-
òå ïîâ³äîìëÿòè ó ëèñò³âö³-çâåðíåíí³.

3. Âèçíà÷èòèñÿ, ùîäî îôîðìëåííÿ ëèñò³âêè, 
çðîáèòè åñê³ç.

4. Ðîçïîä³ëèòè îáîâ’ÿçêè ì³æ ó÷àñíèêàìè ïðî-
åêòó.

5. Ïðî÷èòàòè ïîäàíèé íèæ÷å òåêñò. Îáðàòè ³í-
ôîðìàö³þ, ÿêó ìîæíà âèêîðèñòàòè â ëèñò³âö³.

6. Äîïîâíèòè òåêñò ³ñòîð³ºþ ç³ ñâîãî æèòòÿ, ÿêà 
ñâ³ä÷èòü ïðî äáàéëèâå ñòàâëåííÿ äî ðîñëèí.

7. Âèêîíàòè ñâîþ ÷àñòèíó ðîáîòè.
8. Îôîðìèòè ëèñò³âêè.
9. Ðîçïîâñþäèòè ëèñò³âêè (ðîçêëàñòè ó ïîøòîâ³ 

ñêðèíüêè ìåøêàíö³â íàéáëèæ÷èõ áóäèíê³â).
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Обговоріть в екогру, чи цікаво було працювати над цією 
темою; що корисного для себе зробив кожен із вас; що 
корисне для інших було зроблено; які зміни відбулися у 
вашому житті та поведінці; як можна продовжити розпо-
чату справу. Зробіть висновок, чому важливо дбати про 
рослини.

Прочитай. Знайди інформацію про дбайливе ставлення 
людини до рослин та доповни цей текст.

Піклуючись про рослини, ми піклуємося і про себе
Íàøå æèòòÿ âàæêî óÿâèòè áåç ðîñëèí. Íàéö³íí³øèé 

¿õ äàðóíîê — öå ïîâ³òðÿ, ÿêèì äèõàº âñå æèâå íà Çåìë³. 
Òîìó âàæëèâî îõîðîíÿòè ðîñëèíè, çá³ëüøóâàòè ¿õ ê³ëü-
ê³ñòü. Öå ðîçóì³þòü ëþäè â óñüîìó ñâ³ò³. Íàïðèêëàä, 
ó Àëæèð³ ïîñàäèëè 7 ì³ëüéîí³â äåðåâ óçäîâæ ïóñòåë³ 
Ñàõàðà. Çàâäÿêè öüîìó ëþäè äèõàþòü ÷èñòèì ïîâ³òðÿì 
çàõèñòèëèñÿ æèâîþ ñìóãîþ â³ä ï³ùàíèõ áóðåâ³¿â.

Ó Øâåö³¿ äâàíàäöÿòèð³÷íèé õëîï÷èê ïåðåêîíàâ îäíî-
êëàñíèê³â ïðèºäíàòèñÿ äî àêö³¿ äîðîñëèõ ç ïîðÿòóíêó 
òðîï³÷íèõ ë³ñ³â. Ä³òè âèãîòîâëÿëè ³ ïðîäàâàëè ïå÷èâî. 
Íà îòðèìàí³ êîøòè âîíè êóïèëè ó Ï³âäåíí³é Àìåðèö³ 
4 ãåêòàðè ë³ñó äëÿ òðîï³÷íîãî çàïîâ³äíèêà. Äî ö³º¿ ñïðà-
âè ïðèºäíàëèñÿ øêîëÿð³ óñ³º¿ êðà¿íè. Âîíè íàçâàëè ñâîº 
òîâàðèñòâî «Äèòÿ÷èé ë³ñ íàçàâæäè». Çàâäÿêè çàðîáëåíèì 
ä³òüìè ãðîøàì ïëîùà çàïîâ³äíèêà ïîñò³éíî çá³ëüøóºòüñÿ.

Íå çàëèøàþòüñÿ îñòîðîíü òàêî¿ âàæëèâî¿ ñïðàâè é 
ìåøêàíö³ Óêðà¿íè. Íà ì³ñö³ âèðóáîê ùîðîêó çàñàäæó-
þòü äåðåâàìè áëèçüêî 60 òèñÿ÷ ãåêòàð³â çåìë³. Ò³ëüêè 
íà Æèòîìèðùèí³ íàë³÷óºòüñÿ 206 ðîçñàäíèê³â, ó ÿêèõ 
ùîðîêó âèðîùóþòü 37 ì³ëüéîí³â ñ³ÿíö³â. Çàâäÿêè öüîìó 
åêîëîã³÷íà ñèòóàö³ÿ â îáëàñò³ çíà÷íî ïîêðàùèëàñÿ. Ëþäè 
ìåíøå õâîð³þòü, äîâøå æèâóòü.

Â³äíèí³ é òè ïðè÷åòíèé äî ñïðàâè îõîðîíè òà ïðèìíî-
æåííÿ ðîñëèííîãî ñâ³òó ïëàíåòè – ¿¿ çåëåíèõ ëåãåí³â.
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Прочитай текст. Оціни вчинки дітей. Про що може роз-
повісти дітям Екос?

ßêîñü, ïîâåðòàþ÷èñü ç³ øêîëè, Òàðàñèê ³ 
Ãàëèíêà ïîáà÷èëè ó â³òðèí³ ïðîäóêòîâîãî ìàãàçèíó 
ÿñêðàâó ðåêëàìó. Âîíà çàêëèêàëà íàñîëîäèòèñÿ ÷óäî-
âèìè ò³ñòå÷êàìè ç êðåìîì. À ãîëîâíå — êîøòóâàëè ñî-
ëîäîù³ óäâ³÷³ äåøåâøå, í³æ çàâæäè.

Ä³òè ïîðàõóâàëè âñ³ ñâî¿ êèøåíüêîâ³ ãðîø³. ¯õ áóëî 
äîñòàòíüî, ùîá ïðèäáàòè 4 êîðîáêè ç ò³ñòå÷êàìè. Ðà-
äîñò³ ä³òåé íå áóëî ìåæ — ó êîæí³é êîðîáö³ âèÿâè-
ëîñü àæ ïî 7 ò³ñòå÷îê.

— Öå æ íàì ç òîáîþ, Òàðàñèêó, âèñòà÷èòü íà ö³-
ëèé òèæäåíü, ÿêùî áóäåìî ¿ñòè ïî äâà ò³ñòå÷êà ùî-
äíÿ! — çàõîïëåíî çàøåïîò³ëà Ãàëèíêà.

— À ÿêùî ïî îäíîìó, òî íà ö³ëèõ äâà òèæí³! — äî-
äàâ Òàðàñèê.

Çóñòð³÷ ïåðøà.  ЩО ВАРТО І ЧОГО НЕ ВАРТО КУПУВАТИ
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Ùàñëèâ³ äðóç³ ïîá³ãëè äîäîìó, ùîá øâèäøå ñêóøòó-
âàòè ëàñîù³.

— ß ç’¿ì â³äðàçó äâà ò³ñòå÷êà! — ñêàçàëà Ãàëèíêà.
— À ÿ — òðè! — çàìð³ÿíî ñêàçàâ õëîï÷èê.
Òà ò³ñòå÷êà âèÿâèëèñÿ òàêèìè âåëèêèìè, â íèõ áóëî 

ñò³ëüêè êðåìó, ùî êîæåí ³ç ä³òåé ëåäâå âïîðàâñÿ ç îäíèì.
— Ïî÷àþºìî çàâòðà, — çàïðîïîíóâàâ Òàðàñèê ³ ïîêëàâ 

êîðîáêè ç ò³ñòå÷êàìè ó õîëîäèëüíèê.
Íàñòóïíîãî äíÿ ï³ñëÿ øê³ëüíèõ çàíÿòü äðóç³ íàêðèëè 

ñò³ë, ðîçëèëè ó ÷àøêè ÷àé ³ ä³ñòàëè ëàñîù³. Òà ò³ëüêè 
ç³áðàëèñü íàäêóñèòè ò³ñòå÷êà, ÿê ó ê³ìíàò³ ç’ÿâèëîñÿ 
ùîñü ñë³ïó÷î ÿñêðàâå. Êð³çü ïðèìðóæåí³ î÷³ ä³òè ïîáà-
÷èëè Êîñì³÷íîãî ðÿò³âíèêà.

— Çóïèí³òüñÿ! Íåãàéíî ïîêëàä³òü ò³ñòå÷êà! Ìî¿ êîñ-
ì³÷í³ ïðèëàäè çàô³êñóâàëè ç³ïñîâàíèé ïðîäóêò!

— Àëå ìè ò³ëüêè â÷îðà ¿õ êóïèëè! Âîíè æ áóëè â õî-
ëîäèëüíèêó! — íàâïåðåá³é âèãóêóâàëè ä³òè.

— À âè ïîäèâ³òüñÿ íà òåðì³í ïðèäàòíîñò³ ò³ñòå÷îê. 
Ó÷îðà áóâ îñòàíí³é äåíü, êîëè ìîæíà áóëî ¿õ âæèâà-
òè, — âæå ñïîê³éí³øå äîäàâ Åêîñ. — Êóïóâàòè òðåáà ç 
ðîçóìîì. Çàðàç ÿ âàì ïîÿñíþ…

Ознайомтеся з розповіддю Екоса. Чому люди купують 
більше, ніж треба? Що свідчить про те, що людям слід 
відповідально ставитися до покупок? У чому переконують 
наведені факти?
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Коли ідемо до магазину
Êîëè âàì ïîòð³áí³ ¿æà, íîâèé 

îäÿã, ñó÷àñí³ ïðèëàäè, âè çàçâè-
÷àé ³äåòå äî ìàãàçèíó. Ðîáèòè 
ïîêóïêè — öå çàäîâîëåííÿ. Âàì 
ïðîïîíóþòü áàãàòî ð³çíèõ òîâàð³â. 
¯õ àñîðòèìåíò ùîðîêó çá³ëüøóºòü-
ñÿ óäâ³÷³. Òîâàðè çðó÷íî ðîçòàøî-
âàí³ ó â³òðèíàõ, íà ïîëèöÿõ àáî 
â³øàëêàõ. Êîæåí ìîæå ñêóøòóâàòè, ïðèì³ðÿòè òå, ùî 
ñïîäîáàëîñü, îòðèìàòè ïîðàäó ïðîäàâöÿ. Çà îñòàíí³ 10 
ðîê³â êóëüòóðà îáñëóãîâóâàííÿ ïîêóïö³â â Óêðà¿í³ çðîñ-
ëà ó 5 ðàç³â.

Ïðîòå ÿñêðàâ³ óïàêîâêà òà ðåêëàìà, àêö³¿ ðîçïðîäà-
æ³â, ïðîäóìàíå ðîçì³ùåííÿ òîâàð³â ïåðåòâîðþº ëþäñòâî 
íà ñóñï³ëüñòâî áåçäóìíèõ ñïîæèâà÷³â. ×àñòî âè íå ïîì³-
÷àºòå, ùî ñòàºòå ñïðàâæí³ìè æåðòâàìè òîðã³âë³, âèòðà-
÷àþ÷è áàãàòî ãðîøåé íà íåïîòð³áí³, à ³íîä³ é øê³äëèâ³ 
äëÿ çäîðîâ’ÿ ðå÷³. Çà äàíèìè àìåðèêàíñüêèõ ôàõ³âö³â, 
ùîõâèëèíè ó ñóïåðìàðêåò³ ëþäèíà âèòðà÷àº äâà ç ïî-
ëîâèíîþ äîëàðè íà çàéâ³ ïîêóïêè. Ó÷åí³ ñòâåðäæóþòü, 
ùî ó ñóïåðìàðêåò³ 7 ïîêóïö³â ³ç 10, îêð³ì ïîòð³áíîãî, 
êóïóþòü òå, ÷îãî íàâ³òü íå ïëàíóâàëè.

Äî òîãî æ, íà âèãîòîâëåííÿ òîâàð³â âèòðà÷àþòüñÿ 
÷èìàë³ ðåñóðñè ïëàíåòè. Òîìó ïåðåä ëþäñòâîì ïîñòàº 
äóæå âàæëèâå çàâäàííÿ — íàâ÷èòèñÿ ðîáèòè ïîêóïêè 
ç ðîçóìîì.

Послухавши розповідь казкового героя Екоса, Тарасик і 
Галинка вирішили дослідити, що вони знають про розум-
ні покупки. Для цього діти склали таблицю. Скористайся 
нею — визнач, що тобі про це відомо. Відміть знаком (V) 
твердження, з якими ти погоджуєшся. Поясни свій вибір. 
Порівняй свої відповіді з відповідями однокласників.
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1. Кожен із 
нас — покупець

2. Працівники ма-
газинів дбають про 
зручність для по-
купців

3. Чим більше люди 
купують, тим це 
краще для їхнього 
життя

4. Акційні товари за-
вжди якісні

5. Люди часто купу-
ють більше товарів, 
ніж планували 

6. Люди завжди 
купують лише те, що 
потрібно

7. Купуючи харчо-
ві продукти, треба 
звертати увагу на 
термін їх придатності

8. Якщо ти купив 
товар, який виявив-
ся тобі не потріб-
ним, треба викину-
ти цю річ

9.Зростання кіль-
кості товарів при-
зводить до збіль-
шення витрат 
ресурсів планети

Здійсніть уявну подорож до магазину. Розгляньте малю-
нок. Зробіть висновок, що варто, а чого не варто було 
купувати в магазині. Поясніть свій вибір.
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Який йогурт ти порадиш товаришеві купити? Поясни свій 
вибір.

 Ó íàéÿñêðàâ³ø³é óïàêîâö³ 
 Éîãî óëþáëåíèé
 Íàéäåøåâøèé
 Íàéñâ³æ³øèé
 Ó íàéá³ëüøîìó ñòàêàí÷èêó
 Ì³ñöåâîãî âèðîáíèöòâà

Поділись удома одержаною на уроці інформацією. Про-
довж дослідження разом з батьками і з’ясуй, чи багато 
покупок робить ваша родина. Склади таблицю, користу-
ючись такою інструкцією.

 Ç’ÿñóé, ÿê³ òîâàðè êóïóº âàøà ðîäèíà (îäÿã, ¿æà, 
ïîáóòîâ³ ïðèëàäè). 

 Âñòàíîâè, ñê³ëüêè òîâàð³â íå áóëî âèêîðèñòàíî ïðî-
òÿãîì òèæíÿ.

 Ïîðàõóé, ñê³ëüêè òîâàð³â áóëî âèêîðèñòàíî ó äî-
ìàøíüîìó ãîñïîäàðñòâ³ çà òèæäåíü.

Çðîáè îñòàòî÷í³ ï³äðàõóíêè.

Товари, які ви 
купуєте 

Кількість викорис-
таних покупок 

Кількість невико-
ристаних покупок 

Усього за тиждень
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Çóñòð³÷ äðóãà.      У РОЗУМНИХ ЛЮДЕЙ – 
РОЗУМНІ ПОКУПКИ

 
Розгляньте ситуації. Дайте оцінку вчинкам дітей: які дії 
схвалюєте, які засуджуєте. Поясніть свої міркування.

Зустрівшись з Космічним рятівником, Галинка й Тарасик 
розповіли йому про результати досліджень і свої висно-
вки. Розкажіть і ви в екогрупі про свої результати.

×è âäàëîñÿ âàì ïðîòÿãîì òèæíÿ áóòè óâàæíèìè ïî-
êóïöÿìè? ×è áóëè çðîáëåí³ âàøèìè ðîäèíàìè çàéâ³ ïî-
êóïêè? ×è çíàéøëè âè ñòàð³ ðå÷³, ùî ìîæóòü áóòè âè-
êîðèñòàí³ ïîâòîðíî? ßêèìè çàçâè÷àé º âàø³ ïîäàðóíêè 
íà äåíü íàðîäæåííÿ?

Екос зрадів, що Тарасик, Галинка та ви серйозно поста-
вились до проблеми зменшення кількості зайвих покупок. 
Він пропонує обрати важливі для себе справи й скласти 
власний план дій.
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Ñòàðèì ðå÷àì – 
íîâå æèòòÿ

Ìîÿ ñêàðáíè÷êà

Ëèñò³âêà-ñþðïðèç

Óâàæíèé ïîêóïåöü

Âèâ÷àºìî òåðì³í
ïðèäàòíîñò³

Обери дії.

Кожна дія дуже важлива для збереження ресурсів Землі. 
Якщо хоча б одна з них стане вашою звичкою, це зробить 
планету щасливішою. Працюючи в групах, оберіть одну з 
пропонованих дій, прочитайте її зміст і розкажіть про неї 
учням інших груп.

Вивчаємо термін придатності

Ïðîäóêòè, ÿê³ ìè êóïóºìî, ìàþòü áóòè êîðèñíèìè ³ íå 
øêîäèòè çäîðîâ’þ. Òîìó âèðîáíèêè çàâæäè ïîçíà÷àþòü 
íà óïàêîâö³ òåðì³í ïðèäàòíîñò³ ïðîäóêòó òà óìîâè éîãî 
çáåð³ãàííÿ. ßêùî òè áóäåø çâåðòàòè óâàãó íà ö³ ïîçíà÷êè, 
à òàêîæ çîâí³øí³é âèãëÿä ïðîäóêò³â, òî, óíèêàþ÷è çàéâèõ 
ïîêóïîê, çáåðåæåø ñâîº çäîðîâ’ÿ é çåêîíîìèø ãðîø³.

×îìó ä³ÿòè?
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Äîïîâíè çì³ñò îñòàííüî¿ ä³¿. Âèêîíóþ÷è 
ä³¿, äîòðèìóéñÿ ïðîïîíîâàíî¿ ïîñë³äîâíîñò³.

1. Купуй 
продукти

з коротким
терміном

придатності 
лише

в магазинах з 
холодильником.

2. Перш,
ніж купити

продукт,
уважно вивчи

 на упаковці 
термін  його 

придатності.

3. Не купуй
продукти,

термін
реалізації

яких
закінчився.

6. Дотримуйся 
цих правил, 

коли…

4. Не купуй
продукти
у надутих

чи зіпсованих
упаковках.

5. Не купуй
продукти, що
сумнівно 
виглядають 
або мають
неприємний  
запах.

Òâî¿ óâàæí³ñòü ³ çîñåðåäæåí³ñòü.

Ê³ëüêà õâèëèí ùîðàçó, êîëè êóïóºø ïðîäóêòè, äëÿ âè-
â÷åííÿ òåðì³íó ¿õ ïðèäàòíîñò³, çîâí³øíüîãî âèãëÿäó, 
çàïàõó.

Çàîùàäæóºø ãðîø³ ñ³ìåéíîãî áþäæåòó, ÿê³ ìîæíà 
âèòðàòèòè íà ùîñü ³íøå, ö³êàâå é ïîòð³áíå. Íàáóâàºø 
äîñâ³äó êóï³âë³ ïðîäóêò³â. Äáàºø ïðî ñâîº çäîðîâ’ÿ ³ 
çäîðîâ’ÿ ðîäèíè òà çàîùàäæóºø ðåñóðñè ïëàíåòè.

ßê ä³ÿòè?

Ùî ïîòð³áíî?

Ñê³ëüêè ÷àñó çíàäîáèòüñÿ?

Ùî îäåðæóºø?
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Моя скарбничка

Äîáðå, êîëè ó òåáå º êèøåíüêîâ³ ãðîø³. ¯õ ìîæíà âè-
òðà÷àòè íà ð³çí³ ïðèºìí³ äð³áíè÷êè — ³ãðàøêè, íàêëåé-
êè, çíà÷êè òîùî. Àëå, ÿêùî ìð³ºø ïðî ùîñü äîðîãå, 
òîá³ öå íå ïî êèøåí³. Íàñïðàâä³ öå íå òàê. ßêùî òè â³ä-
ìîâèøñÿ â³ä íåïîòð³áíèõ òîá³ äð³áíèõ ïîêóïîê ³ áóäåø 
çàîùàäæóâàòè çåêîíîìëåí³ ãðîø³, òî çìîæåø ïðèäáàòè 
äîðîãó ð³÷, ïðî ÿêó ìð³ºø.

Äîïîâíè çì³ñò îñòàííüî¿ ä³¿. Âèêîíóþ÷è 
ä³¿, äîòðèìóéñÿ ïðîïîíîâàíî¿ ïîñë³äîâíîñò³.

1. Зроби з під-
ручного матеріа-
лу скриньку-
скарбничку.

2. Час від часу
поповнюй її 

частиною зі своїх
кишенькових 

грошей, що 
залишаються 

після необхідних 
покупок.

3. Не заходь у 
магазини без 

потреби. 
Намагайся не 
купувати того,

 без чого можна 
обійтися хоча б до 

завтра.

4. Звернись до дорослих за допо-
могою поповнити скарбничку за 
рахунок зменшення зайвих покупок 
для тебе.

5. Придбай на 
зібрані гроші …

Ï³äðó÷íèé ìàòåð³àë äëÿ ñêàðáíè÷êè. Íîæèö³. À ãîëî-
âíå — òâî¿ ñòàðàííÿ ³ íàïîëåãëèâ³ñòü.

Ê³ëüêà õâèëèí, ùîá çðîáèòè ñêàðáíè÷êè. Ê³ëüêà õâè-
ëèí, ùîá äîìîâèòèñÿ ç áàòüêàìè ïðî çìåíøåííÿ âèòðàò 

×îìó ä³ÿòè?

ßê ä³ÿòè?

Ùî ïîòð³áíî?

Ñê³ëüêè ÷àñó çíàäîáèòüñÿ?
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íà òåáå. Ê³ëüêà ñåêóíä ÷àñ â³ä ÷àñó, ùîá ïîïîâíþâàòè 
ñêàðáíè÷êó.

Çáèðàºø ãðîø³ äëÿ ä³éñíî ïîòð³áíî¿ òîá³ äîðîãî¿ ðå÷³. 
Íàáóâàºø äîñâ³äó çàîùàäæåííÿ êîøò³â.

Уважний покупець

×àñòî, ïîñï³øàþ÷è, ìè ðîáèìî ïîêóïêó ³ íå çâåðòàº-
ìî óâàãè íà ö³íó. Àëå öå ñïóñòîøóº ãàìàíåöü, îñê³ëüêè 
ö³íè íà îäèí ³ òîé ñàìèé òîâàð ó ð³çíèõ ìàãàçèíàõ ìî-
æóòü çíà÷íî â³äð³çíÿòèñÿ. Òè ìîæåø çìåíøèòè âèòðàòè 
ñ³ìåéíîãî áþäæåòó, ÿêùî ïåðø, í³æ êóïèòè ïîòð³áíó 
ð³÷, ç’ÿñóºø ¿¿ ö³íó â ê³ëüêîõ íàéáëèæ÷èõ ìàãàçèíàõ.

 Äîïîâíè çì³ñò îñòàííüî¿ ä³¿. Âèêîíóþ÷è 
ä³¿, äîòðèìóéñÿ ïðîïîíîâàíî¿ ïîñë³äîâíîñò³.

Â³ëüíèé ÷àñ. À ãîëîâíå — òâî¿ áàæàííÿ ³ íàïîëåãëèâ³ñòü.

Ùî îäåðæóºø?

×îìó ä³ÿòè?

ßê ä³ÿòè?

1. З’ясуй,
яку річ батьки

планують
 тобі купити.

2. З’ясуй,
де знаходяться 

найближчі
магазини,

у яких
 можна її

придбати.

3. Відвідай ці
магазини й 

дізнайся
в кожному

про ціну
на необхідний 

 тобі товар.

6. Порівняйте
всі ціни
й придбайте ...

4. Повідом бать-
ків про магазин, 
де ця річ коштує 

найдешевше.

5. Поцікався
у батьків,
чи не знають 
вони, де ціна 
такого 
товару ще 
менша.

Ùî ïîòð³áíî?
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Ê³ëüêà äí³â, ùîá ä³çíàòèñÿ ïðî ö³íó ïîòð³áíîãî òîâàðó 
â ð³çíèõ ìàãàçèíàõ. Ê³ëüêà õâèëèí, ùîá ïîð³âíÿòè ö³íè 
é çðîáèòè âèá³ð.

Íàáóâàºø äîñâ³äó äáàéëèâîãî ãîñïîäàðþâàííÿ. Çàîùà-
äæóºø ãðîø³ ñ³ìåéíîãî áþäæåòó, ÿê³ ìîæíà âèòðàòèòè 
íà ùîñü ³íøå, ö³êàâå ³ ïîòð³áíå.

Старим речам — нове життя

Íà òâîºìó ñâåòð³ ç’ÿâèëàñÿ ä³ðî÷êà, íàêîïè÷èëèñÿ 
íåïîòð³áí³ äèñêè, ïîëàìàí³ ³ãðàøêè… Íå ïîñï³øàé êó-
ïóâàòè íîâ³ ðå÷³. ßêùî îíîâèòè ñòàð³ ðå÷³, ïîëàãîäè-
òè, â³äðåìîíòóâàòè, ïðèêðàñèòè àïë³êàö³ºþ, ïî÷èñòè-
òè — ìîæíà íå ëèøå çàîùàäèòè ãðîø³, à é ïèøàòèñÿ 
îðèã³íàëüíèìè ðå÷àìè, ÿêèõ í³ â êîãî á³ëüøå íå ïîáà-
÷èø. Êð³ì òîãî, òè çåêîíîìèø ÷àñ, ÿêèé âèòðàòèø íà 
ùîñü ö³êàâå, çàì³ñòü ïîõîä³â ïî êðàìíèöÿõ.

 Äîïîâíè çì³ñò îñòàííüî¿ ä³¿. Âèêîíóþ÷è 
ä³¿, äîòðèìóéñÿ ïðîïîíîâàíî¿ ïîñë³äîâíîñò³.

6. Намагайся 
заощаджу-
вати…

5. Порівняй,
на скільки
скоротився 
перелік
речей,
які треба
купувати.

4. Відремонтуй 
те, що зможеш.

1. Склади
перелік речей,

які тобі
потрібно
купити.

2. Переглянь
свої речі

й відбери ті,
які можна

полагодити
та оновити.

3. Дізнайся,
як можна

полагодити
чи оновити

ці речі.

Ñê³ëüêè ÷àñó çíàäîáèòüñÿ?

Ùî îäåðæóºø?

×îìó ä³ÿòè?

ßê ä³ÿòè?
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Íåîáõ³äí³ ³íñòðóìåíòè ÷è ïðèëàääÿ — ãîëêà, íèòêè, 
ôàðáà, êëàïòèêè òêàíèíè ÷è øê³ðè. À ãîëîâíå — òâî¿ 
ôàíòàç³ÿ ³ òåðï³ííÿ.

Ê³ëüêà õâèëèí, ùîá â³ä³áðàòè ðå÷³, ÿê³ ìîæíà îíîâè-
òè. Ïåâíèé ÷àñ, ùîá â³äðåìîíòóâàòè ðå÷³. 

Çàîùàäæóºø ãðîø³ ñ³ìåéíîãî áþäæåòó, ÿê³ ìîæíà âè-
òðàòèòè íà ùîñü ³íøå, ö³êàâå ³ ïîòð³áíå. Ó òåáå áåç çàé-
âèõ âèòðàò ãðîøåé ³ ÷àñó ç’ÿâëÿþòüñÿ îðèã³íàëüí³ ðå÷³.

Листівка-сюрприз

Êîæíîìó ïîäîáàºòüñÿ äàðóâàòè ùîñü ö³êàâå òà ïðè-
ºìíå ³íøèì. Îñòàíí³ì ÷àñîì óâ³éøëè â ìîäó íåçâè÷-
í³ â³òàëüí³ ëèñò³âêè ðó÷íî¿ ðîáîòè. Òà êîøòóþòü âîíè 
íåäåøåâî. Àëå ìîæíà çðîáèòè òàêèé, ³ íàâ³òü êðàùèé 
ïîäàðóíîê, âëàñíîðó÷. Äëÿ öüîãî ïîòð³áíî äî ñâîº¿ ôàí-
òàç³¿ äîäàòè ïîâàãó é ëþáîâ äî ò³º¿ ëþäèíè, ÿêó õî÷åø 
ïðèâ³òàòè.

Äîïîâíè çì³ñò îñòàííüî¿ ä³¿. Âèêîíóþ÷è 
ä³¿, äîòðèìóéñÿ ïðîïîíîâàíî¿ ïîñë³äîâíîñò³.

6. Подаруй …

5. Склади
й запиши
цікаве при-
вітання, напри-
клад, у віршах.

4. Створи 
листівку.

1. Дізнайся,
чим цікавиться 

людина, яку 
хочеш привітати.

2. За сюжетом
про предмет, 
який цікавить

цю людину,
зроби ескіз

малюнка.

3. Підготуй
необхідні

матеріали
і приладдя.

Ùî ïîòð³áíî?

Ñê³ëüêè ÷àñó çíàäîáèòüñÿ?

Ùî îäåðæóºø?

×îìó ä³ÿòè?

ßê ä³ÿòè?
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Êëåé, íîæèö³, êëàïòèêè ïàïåðó ³ òêàíèíè, ñòð³÷êè, 
íèòêè, áëèñê³òêè, ôàðáè àáî ôëîìàñòåðè. À ãîëîâíå — òâî¿ 
áàæàííÿ ³ òâîð÷³ñòü.

Òðîõè ÷àñó, ùîá ïðèäóìàòè ñþæåò ëèñò³âêè. Ê³ëüêà 
õâèëèí, ùîá ä³áðàòè ïîòð³áí³ ìàòåð³àëè. Ïåâíèé ÷àñ íà 
âèãîòîâëåííÿ ëèñò³âêè.

Çàîùàäæóºø ãðîø³. Âèÿâëÿºø äî áëèçüêî¿ ëþäèíè 
îñîáëèâó óâàãó.

Обери дії, які тобі цікаво виконувати. Почни їх виконання.

Çóñòð³÷ òðåòÿ.  ВИВЧАЄМО ПРОПОЗИЦІЇ МАГАЗИНУ

Разом з учителем та однокласниками вирушайте на 
екскурсію до магазину.

Ï³ä ÷àñ åêñêóðñ³¿ äîñë³ä³òü

ßê³ òîâàðè ïðîäàþòüñÿ ó ìàãàçèí³.

Ñê³ëüêè ó ìàãàçèí³ â³ää³ë³â (ñåêö³é, 
çàë³â). ßêèé àñîðòèìåíò òîâàð³â.

ßê³ òîâàðè ïåðøî¿ íåîáõ³äíîñò³ º ó 
ïðîäàæó.

×è ðîçòàøîâàí³ òîâàðè òàê, ùîá ìîæ-
íà áóëî âèâ÷èòè ¿õ ìàðêóâàííÿ.

Ùî ïîòð³áíî?

Ñê³ëüêè ÷àñó çíàäîáèòüñÿ?

Ùî îäåðæóºø?
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×è º â ìàãàçèí³ ðåêëàìà. ×è äîïîìàãàº âîíà 
ïîêóïöåâ³.
ßê ìîæíà ïåðåêîíàòèñÿ ó ÿêîñò³ ïðîäîâîëü-
÷èõ òîâàð³â, ïðåäñòàâëåíèõ ó ìàãàçèí³.
×è º àêö³éí³ òîâàðè. Íàñê³ëüêè âîíè äåøåâ-
ø³. ßê³ ç íèõ íàëåæàòü äî òîâàð³â ïåðøî¿ 
íåîáõ³äíîñò³.
Äå ðîçòàøîâàí³ äð³áí³ ñîëîäîù³ (æóéêè, ëüî-
äÿíèêè, øîêîëàäêè), ÷îìó ñàìå òàì.
ßê³ òîâàðè íå ìîæíà ïðîäàâàòè ä³òÿì, ÷îìó.
ßê çä³éñíþþòü ïîêóïêè äîðîñë³: ÷è º â íèõ 
ñïèñîê ïîêóïîê, ÷è ïîð³âíþþòü âîíè òîâà-
ðè, ÷è âèâ÷àþòü ìàðêóâàííÿ.

Çðîá³òü âèñíîâîê: ùî ñïîíóêàº ëþäåé ðîáèòè ó ìàãà-
çèí³ çàéâ³ ïîêóïêè òà ÿê öüîìó çàïîá³ãòè.

Ï³ñëÿ åêñêóðñ³¿ äî ìàãàçèíó ïîãðàéòå â ãðó: îäèí ç 
ó÷í³â íàçèâàº áóäü-ÿêèé òîâàð, à ³íø³ — ïåðåêîíóþòü 
â³äìîâèòèñü â³ä éîãî ïðèäáàííÿ. 

 У групах підготуйте звіт за результатами досліджень під 
час екскурсії, наприклад виставку малюнків. Презентуйте 
результати дослідження учням інших класів, батькам.

Çóñòð³÷ ÷åòâåðòà.  ВЧИМОСЯ РОБИТИ ПОКУПКИ 
З РОЗУМОМ

Ãàëèíêà é Òàðàñèê ç íåòåðï³ííÿì î÷³êóâàëè íàñòóïíî¿ çó-
ñòð³÷³ ç Êîñì³÷íèì ðÿò³âíèêîì. ² íàðåøò³ â³í çàâ³òàâ äî íèõ. 

— ß ïåðåñòàâ êóïóâàòè íåâåëè÷ê³ ïàêåòèêè ³ç ñîëîäî-
ùàìè òà çåêîíîìèâ ñò³ëüêè êèøåíüêîâèõ ãðîøåé, ùî çì³ã 
ïðèäáàòè íîâó êîìï’þòåðíó ãðó, — ïîõâàëèâñÿ Òàðàñèê.
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— À ÿ íàâ÷èëàñÿ ðîáèòè òàê³ îðèã³íàëüí³ â³òàëüí³ 
ëèñò³âêè, ùî âæå âèãîòîâëÿþ ¿õ íà çàìîâëåííÿ ðîäè-
÷³â, — íå áåç ãîðäîñò³ äîäàëà Ãàëèíêà.

Åêîñ ïîëåãøåíî ç³òõíóâ ³ ñêàçàâ:
— Òåïåð ÿ çà âàñ ñïîê³éíèé. Âè ñòàëè äáàéëèâèìè 

ãîñïîäàðÿìè ïëàíåòè.

Разом із однокласниками об’єднайтеся у групи й розро-
біть проект «У розумних людей — розумні покупки». Для 
цього доцільно, наприклад, підготувати для учнів вашої 
школи плакати, які міститимуть застереження щодо зай-
вих покупок або пам’ятку покупцям. На них слід розміс-
тити гасла, шаржі, прислів’я, тексти.
Можеш використати поданий нижче текст, доповнити 
його порадами про шляхи скорочення кількості зайвих 
покупок.
Пропонуємо діяти за таким планом.
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Ïëàí âèêîíàííÿ ïðîåêòó

1. Îáãîâîðèòè â ãðóï³ âàæëèâ³ñòü âò³ëåííÿ ïðî-
åêòó.

2. Âèçíà÷èòèñü ³ç ðîçì³ùåííÿì ïëàêàòó â øêîë³.

3. Âèð³øèòè, ÿê³ ìàòåð³àëè áóäóòü âèêîðèñòàí³ 
íà ïëàêàòàõ.

4. Ç’ÿñóâàòè, äå çíàéòè ïîòð³áí³ ìàòåð³àëè.

5. Äîìîâèòèñü ïðî îôîðìëåííÿ ïëàêàòó.

6. Ðîçïîä³ëèòè îáîâ’ÿçêè ì³æ ó÷àñíèêàìè ïðî-
åêòó.

7. Âèêîíàòè ñâîþ ÷àñòèíó ðîáîòè.

8. Îôîðìèòè ïëàêàòè.

9. Ðîçòàøóâàòè ïëàêàòè ó âèçíà÷åíèõ ì³ñöÿõ.

Зберіться екогрупою та обговоріть, які зміни відбулися у ва-
шому способі життя та поведінці; чи цікаво було працювати 
над цією темою; що корисного для себе зробив кожен із 
вас; що корисне для інших було зроблено; як можна продо-
вжити розпочату справу. Зробіть висновок, чому зменшення 
зайвих покупок важливе як для окремої людини, так і для 
всієї планети.

Мудрий покупець — розумні покупки 
Ñó÷àñíà ëþäèíà íå óÿâëÿº ñâîãî æèòòÿ áåç ìàãàçèí³â 

³ ðîçìà¿òòÿ òîâàð³â. Âîíà áàãàòî ïðàöþº äëÿ òîãî, ùîá 
ïðèäáàòè ïîòð³áíå. Àëå äåäàë³ ÷àñò³øå ìè êóïóºìî ðå÷³, 
ÿê³ íàñïðàâä³ íàì íå ïîòð³áí³. Âîíè çàéìàþòü ì³ñöå, 
çàâàæàþòü óäîìà, à ïîò³ì ïîòðàïëÿþòü íà ñì³òíèê. ßê 
íàñë³äîê — âèòðà÷åí³ äàðìà ãðîø³ òà ðåñóðñè ïëàíåòè, 
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çá³ëüøåííÿ â³äõîä³â. Òîìó ëþäè â áàãàòüîõ êðà¿íàõ ñâ³òó 
ïî÷àëè øóêàòè øëÿõè áîðîòüáè ç ö³ºþ «õâîðîáîþ».

Íàïðèêëàä, â Àìåðèö³ âèíèê ðóõ «30 äí³â áåç âèòðàò». 
Ïðîòÿãîì ì³ñÿöÿ ðîäèíà ïåðåáóâàº «íà ãðîøîâ³é ä³ºò³»: 
â³äìîâëÿºòüñÿ â³ä ïðîäóêò³â øâèäêîãî ïðèãîòóâàííÿ, êó-
ï³âë³ îäÿãó é ³íøèõ ðå÷åé, âèòðàò íà ð³çíîìàí³òí³ ïîñëó-
ãè — õ³ì÷èñòêó, ïåðóêàðíþ, òàêñ³ òîùî. Ó òàêèé ñïîñ³á 
âäàºòüñÿ çàîùàäèòè â³ä 500 äî ê³ëüêîõ òèñÿ÷ äîëàð³â.

Ðîçóì³þòü âàæëèâ³ñòü ö³º¿ ñïðàâè é ó íàø³é êðà¿í³. 
Íàïðèêëàä, äåäàë³ á³ëüøå ðîäèí éäóòü äî ìàãàçèí³â ç ïå-
ðåë³êîì íåîáõ³äíèõ ðå÷åé. Öå äàº çìîãó íå â³äâîë³êàòèñÿ 
íà ÿñêðàâ³ óïàêîâêè íåïîòð³áíîãî òîâàðó, çîñåðåäèòèñü 
íà ïîøóêó íåîáõ³äíîãî. Çá³ëüøóºòüñÿ ê³ëüê³ñòü ðîäèí, 
ÿê³ âåäóòü ñâ³é ñ³ìåéíèé áþäæåò åêîíîìíî, âèêîðèñ-
òîâóþ÷è ñïåö³àëüíó êîìï’þòåðíó ïðîãðàìó «Äîìàøíÿ 
áóõãàëòåð³ÿ». Âîíà äîïîìàãàº âèÿâëÿòè çàéâ³ ïîêóïêè 
ðîäèíè é íàäàº ïîðàäè, ÿê óíèêàòè öüîãî íàäàë³.

Â³äíèí³ é òè íàëåæèø äî ëàâ ïîêóïö³â, ÿê³ íàìàãàþòüñÿ 
çì³íèòè ïëàíåòó íà êðàùå, ðîáëÿ÷è ëèøå ðîçóìí³ ïîêóïêè.
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МОЇ ПЛАНИ ТА ОБІЦЯНКИ

Космічний рятівник був дуже задоволений діями Галинки 
й Тарасика, а також їхніх однокласників. Він попросив 
дітей ознайомити інших з його зверненням.
Прочитайте звернення Екоса і визначте слова, які пере-
дають його основну думку.

Дорогі мої інопланетні друзі!
Óñ³ ëþäè íà Çåìë³ ïîâ’ÿçàí³ ì³æ ñîáîþ ³ ïðèðîäîþ. 

ßêùî ðîç³ðâàòè ö³ çâ’ÿçêè, ëþäñòâî íå çìîæå ³ñíóâàòè. 
Îäíàê ìè ÷àñòî íå çàìèñëþºìîñü, ùî æèòòºä³ÿëüí³ñòü 
ëþäåé íå çàâæäè êîðèñíà äëÿ ïëàíåòè ³ äëÿ óñ³õ, õòî 
æèâå íà í³é.

Â³äíèí³ âè — àêòèâí³ ó÷àñíèêè âàæ-
ëèâî¿ ñïðàâè çáåðåæåííÿ ðåñóðñ³â ïëàíå-
òè, íàëàãîäæåííÿ äîáðèõ ñòîñóíê³â ì³æ ¿¿ 
ìåøêàíöÿìè. Âè äîëó÷èëèñü äî áàãàòüîõ 
êîðèñíèõ ñïðàâ çàðàäè ñâîãî ìàéáóòíüîãî é 
ìàéáóòíüîãî Çåìë³. Ïëàíåòà âàì äóæå âäÿ÷-
íà ³ ââàæàº âàñ ñâî¿ìè â³ðíèìè äðóçÿìè.

Ç ïîâàãîþ, Åêîñ.
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Подумай і прийми рішення, які корисні для себе і планети 
справи ти можеш робити в майбутньому. Це буде твоя 
особиста обіцянка собі й планеті. Запиши обіцянку на 
окремому аркуші, наприклад, за таким зразком.

Обіцянка
ß (³ì’ÿ òà ïð³çâèùå) áóäó…
1. Ïîêðàùóâàòè ñâî¿ ñòîñóíêè ç ³íøèìè, 
íàìàãàþ÷èñü...
2. Óíèêàòè êîíôë³êòíèõ ñèòóàö³é ç îòî÷óþ-

÷èìè òà ïðàãíóòè ïîìèðèòèñÿ, ÿêùî...
3. Ï³êëóâàòèñÿ ïðî ðîñëèíè, ÿê ïðî ñâî¿õ äðóç³â.
4. Âèñàäæóâàòè ðîñëèíè ùîâåñíè.
5. Íàìàãàòèñÿ ðîáèòè ñâî¿ ïîêóïêè ç ðîçóìîì,

à ñàìå...
6. Ùîäíÿ ðîáèòè äëÿ ïëàíåòè ùîñü äîáðå.
7. Ðîçïîâ³äàòè äðóçÿì ³ ðîäè÷àì ïðî îá³öÿíêó 

òà ïðîïîíóâàòè ¿ì ïðèºäíóâàòèñÿ äî ñï³ëü-
íèõ ä³é.

Свято «ДЕНЬ ЗЕМЛІ»

Космічний рятівник вирішив відсвяткувати День Землі. 
Він запросив на це свято героїв міфів і казок. Серед них 
той, для кого важливі добрі стосунки — Кіт Леопольд; 
ті, хто турбується про рослини — давньогрецька богиня 
рослин — Флора і хлопчик Цибуліно; ті, хто намагається 
зменшити зайві покупки — кіт Матроскін і Скрудж Макдак.
Кожному з них Екос надіслав запрошення.

Âè íàïîëåãëèâî ïðàöþâàëè ïðîòÿãîì ðîêó äëÿ òîãî, 
ùîá ïëàíåòà áóëà ùàñëèâîþ, òîìó Êîñì³÷íèé ðÿò³âíèê 
çâåðòàºòüñÿ äî âàñ ³ç ïðîõàííÿì äîïîìîãòè éîìó â îðãà-
í³çàö³¿ ³ ïðîâåäåíí³ Äíÿ Çåìë³.
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Ðàçîì ç áàãàòüìà ìåøêàíöÿìè íàøî¿ ïëàíåòè ìè
ñâÿòêóºìî Äåíü Çåìë³. ßêùî òîá³ íå áàéäóæå ìàéáóòíº

ïëàíåòè, ïðèºäíóéñÿ äî íàñ. Ñï³ëüíî ìè çìîæåìî çðîáèòè
íàáàãàòî á³ëüøå äëÿ çáåðåæåííÿ ðåñóðñ³â Çåìë³. Ò³ëüêè

íàø³ íàïîëåãëèâ³ ä³¿ çðîáëÿòü ïëàíåòó ùàñëèâîþ.
Çàïðîøóºìî òåáå ðîçïî÷àòè âàæëèâó 

ñïðàâó ñâÿòêóâàííÿ Äíÿ Çåìë³!

Ç ïîâàãîþ , Åêîñ.

Äîðîãèé äðóæå!

Âèð³ø³òü, êîãî âè çàïðîñèòå íà ñâÿòî. Íàä³øë³òü ¿ì çà-
ïðîøåííÿ, â ÿêîìó ïîâ³äîìòå äàòó, ÷àñ ³ ì³ñöå ïðîâåäåííÿ.

Ñêëàä³òü ñöåíàð³é ñâÿòà. Âèêîðèñòàéòå ìàòåð³àëè óðî-
ê³â äëÿ ñò³éêîãî ðîçâèòêó.

Äîìîâòåñÿ ïðî îôîðìëåííÿ ñâÿòà (ìóçè÷íèé ñóïðîâ³ä, 
âèñòàâêè ðîá³ò, ñòåíäè ç ôîòîãðàô³ÿìè, êîñòþìè òîùî).

Ðîçïîä³ë³òü ì³æ ñîáîþ îáîâ’ÿçêè.
Äîáåð³òü ³ âèâ÷³òü â³ðø³, ï³ñí³, ³íñöåíóâàííÿ, ³ãðè, 

çìàãàííÿ, â³êòîðèíè íà òåìè: «Äîáð³ ñòîñóíêè — íàé-
á³ëüøèé ñêàðá», «Ðîñëèíè — «ëåãåí³» Çåìë³», «Ó ðî-
çóìíèõ ïîêóïö³â — ðîçóìí³ ïîêóïêè».

Âèêîíàéòå ñâîº äîðó÷åííÿ.
Ïðîâåä³òü ñâÿòî «Äåíü Çåìë³» òàê, ùîá ïðèâåðíóòè 

óâàãó ÿêîìîãà á³ëüøî¿ ê³ëüêîñò³ ëþäåé äî ïðîáëåì íà-
øîãî ñï³ëüíîãî Äîìó — ïëàíåòè Çåìëÿ, çàïðîïîíóéòå 
¿ì ä³ÿòè òàê, ÿê âè.



Íàâ÷àëüíå âèäàííÿ

ÏÎÌÅÒÓÍ Îëåíà ²âàí³âíà

ÎÍÎÏÐ²ªÍÊÎ Îêñàíà Âîëîäèìèð³âíà

ÖÈÌÁÀËÀÐÓ Àíæåë³êà Äìèòð³âíà

ÌÎß ÙÀÑËÈÂÀ ÏËÀÍÅÒÀ

Óðîêè ñò³éêîãî ðîçâèòêó

Íàâ÷àëüíèé ïîñ³áíèê äëÿ ó÷í³â 3–4 êëàñ³â

Ñõâàëåíî äî âèêîðèñòàííÿ â çàãàëüíîîñòâ³òí³õ íàâ÷àëüíèõ 

çàêëàäàõ Êîì³ñ³ºþ ç ïåäàãîã³êè òà ìåòîäèêè ïî÷àòêîâîãî 

íàâ÷àííÿ Íàóêîâî-ìåòîäè÷íî¿ ðàäè ç ïèòàíü îñâ³òè

Ì³í³ñòåðñòâà îñâ³òè ³ íàóêè, ìîëîä³ òà ñïîðòó Óêðà¿íè

Ðåäàêòîð Î. Â. ²âàíîâà

Òåõí³÷íèé ðåäàêòîð Ë. ². Àëåíèíà

Êîìï'þòåðíà âåðñòêà Â. Ñ. Ëîçà

Êîðåêòîð Ë. À. Åñêî

Ó ïîñ³áíèêó âèêîðèñòàíî ôîòîãðàô³¿ Â. Ñîëîâéîâà

Ôîðìàò 70õ100 1/
16

      Óì. äðóê. àðê. 11,7.

Îáë.-âèä.àðê.10,5. Òèðàæ 10 000 ïð.

Çàì. ¹

Âèäàâíè÷èé ä³ì «Îñâ³òà»

Ñâ³äîöòâî «Ïðî âíåñåííÿ ñóá'ºêòà äî äåðæàâíîãî ðåºñòðó âèäàâö³â,

âèãîòîâíèê³â ³ ðîñïîâñþäæóâà÷³â âèäàâíè÷î¿ ïðîäóêö³¿»

Ñåð³ÿ ÄÊ ¹ 4073 â³ä 26.05. 2011 ð.

Àäðåñà âèäàâíèöòñâî: 04053, Êè¿â, âóë. Àðòåìà, 37-41

Òåë.: (044) 496-85-95, (044) 496-85-96. Ôàêñ.: (044) 496-85-96

Íàø ñàéò: www.osvita-dim.com.ua


