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Дитина народжується і впродовж усього життя перебуває у 
нерозривному взаємозв’язку із природою. Маля, пізнаючи світ природи, 
гармонійно розвивається, вдосконалюється як особистість. Природа є 
джерелом краси та натхнення; з природного довкілля людина черпає сили 
для життя. Спілкування з природою викликає позитивні емоції, пробуджує 
почуття, дає естетичну насолоду. Природа вчить, виховує, навчає мудрості, 
вабить своїми таємницями. Активне спілкування з природою народжує і 
зміцнює у дитини безцінну якість – доброту. 

Але любити природу – це не означає лише милуватися її красою і 
досконалістю. Любов до природи невіддільна від бережного ставлення до неї, 
бажання вчасно прийти на допомогу, відчуття своєї єдності з рослинами, 
тваринами, повітрям, водою... 

Узагальнений аналіз низки наукових праць з проблем екології дає 
підстави стверджувати про актуальність і практичну значущість даного 
питання  на сучасному етапі розвитку педагогічної науки. 

Так, Л.В.Іщенко дослідила наступність в екологічному вихованні 
старших дошкільників і першокласників. Автор визначила критерії 
сформованості екологічної вихованості дітей 6-7 років та запропонувала 
власну програму екологічного виховання для дошкільних закладів та 
початкової школи [3]. 

Вагомий внесок у розвиток педагогічної науки зробила З.П.Плохій [5], 
яка розкрила сутність екологічної культури та її складників; висвітлила 
теоретичні аспекти та дала методичні поради з формування у дошкільників 
суб’єктивного ставлення до природи як пізнавальної, естетично-моральної 
цінності, набуття дітьми первинних екологічних знань та організації 
практичної взаємодії з об’єктами природи. 

Цінними є поради та вказівки Н.В.Лисенко [4] щодо екологічного 
виховання дошкільників і частково дітей молодшого шкільного віку. 
Дослідниця пропонує у формі ігор та найрізноманітніших занять допомогти 
дітям засвоїти знання, створити в малюків уявлення про природу і людину як 
її органічну частку, не порушуючи гармонії у стосунках з довкіллям. 

Окремі аспекти згаданої проблеми висвітлені у наукових розвідках 
Г.П.Волошиної, Г.Є.Гончаренко, Г.С.Марочко, С.А.Совгири, М.Ф.Яришевої 
та ін. 

Проте проблемі екологічного виховання дошкільників у традиціях 
українського народу не приділяється належної уваги, що вказує на її 
недостатню розробленість. Тому метою нашого дослідження є висвітлення 
витоків екологічної освіти дітей дошкільного віку. 

Душа народу завжди була близькою до природи. Витоки екологічного 
виховання губляться у далечині первісного суспільства, коли наші пращури 
інтуїтивно відчували себе частиною природи, вірили у родинні зв’язки з 



тваринами, у надприродні сили, прекрасно розуміли природу, любили і 
берегли її. Будь-яке явище природи збагачувало чутливу народну душу 
новими враженнями, зарядом енергії. 

З перших днів життя природа оточує дитину. Вона – і в колискових 
піснях, і в забавлянках, і в потішках, і в загадках. Щоб дитина полюбила і 
зрозуміла природу, виросла чуйною і доброю, для неї “оживляли” весь світ, 
змушували говорити камінь і пташку, струмочок і дерево. 

Народна творчість – багатюща скарбниця народної мудрості, в якій 
яскраво відображено світ природи. Доступність, яскравість та образність 
фольклорних творів розширювали уявлення дітей про рідну природу, про 
доцільність її збереження. 

Важко переоцінити виховне значення народної казки, заселеної птахами 
і звірами, де добро завжди перемагає зло. Це вселяє у дитину віру в теплоту 
життя, у перемогу над пітьмою, холодом і злом. 

З казками тісно пов’язані заляки – заборони, словесні застереження, 
покликані оберігати птахів, тварин, рослини від безглуздого знищення. 
Завдяки залякам у дітей закріплювалися звички бережного, турботливого 
ставлення до природи, які спочатку були засновані на марновірстві, на страху 
перед надприродними силами: “Калину не рубай – буде гріх”, “Не чіпай 
бджолу – будеш плакати”, “Не лякай синицю – буде вдома пожежа”, “Хто 
розорить гніздо ластівки, у того лице вкриє короста”, “Не пни собаку: 
судорога зведе”, “Кішку вбити – сім років ні в чому удачі не бачити” [1]. 

Заляки лягли в основі багатьох легенд, переказів і сказань про 
рослини, птахів і тварин, що виховують у дітей інтерес до усього живого на 
землі, спостережливість, чуйність, почуття жалю. 

Так, за древніми переказами, клен – дерево, у яке мати “закляла” 
неслухняного сина. Музиканти зрубують дерево, роблять скрипку, і вона 
голосом сина розповідає про вчинок матері. Кленове дерево не 
використовували на дрова, з нього не робили труни, листки клена ніколи не 
підкладали під хліб у печі. У листі клена бачили долоню людини з п’ятьма 
пальцями [1]. 

Доведено, що рослини відгукуються на процеси, які відбуваються у 
нервовій системі людини. Від спілкування з природою людина отримує 
великий заряд енергії. Народ знав і пам’ятав про це завжди. Люди 
спостерігали за зовнішнім виглядом рослини – за формою та кольором 
кореня, листя, плодів – і визначали її корисність. Так, наприклад, коріння 
калини чи червоної смородини нагадують кров’яні судини та капіляри, а сік 
має червоне забарвлення. Отже, ці рослини призначені для очищення та 
лікування хвороб крові. 

Спостерігаючи за дітьми, можна помітити, що одні діти весь час 
граються під дубом, інші полюбляють розглядати квіти чорнобривців, ще 
інші жують листя акації. І це не випадково. Народна педагогіка переконує, 
що дитина інтуїтивно шукає підтримки та захисту у рослини. Це сигнал про 
потребу в оздоровленні, адже діти вибирають “свого” зеленого друга душею, 
здоров’ям. Під горіхом буде гратися допитлива дитина, яка має гарну 



пам’ять, адже це дерево підживлює мозок. Якщо дитина часто хворіє на 
простуду, вона обере “своїм” другом бузок. Анемічна дитина полюбляє 
гратися плодами каштана і дуба. Якщо такій дитині запропонувати стиснути 
у долоні жолудь або каштан, то через півгодини дитина стане рум’яною, 
повеселішає, а плоди потьмяніють, трохи зморщаться, адже вони віддали 
дитині свою енергію. Троянди до вподоби дітям із хворими нирками, а 
кульбаба – дітям із порушенням травлення [2]. 

У багатьох місцевостях є особливо шановані, священні дерева. З ними 
пов’язані явища чудотворних ікон, зцілення від тяжких хвороб і багато інших 
чудес. Є рослини-обереги, а є недобрі, прокляті, небезпечні для людини. 

Народні рецепти, в основі яких лежать природні цілющі засоби, 
допомагали в минулому, допомагають і зараз, у час технічного прогресу. 

Здавна в народній медицині відома енергетична залежність людей від 
дерев, здатних впливати на самопочуття, особливо тоді, коли людина 
перебуває в стані душевної депресії, стресу, нервового розладу. Для дітей 
необхідні контакти із деревами, які “підживлюють” енергетику людини. 
Найкраще для “підживлення” дерево – дуб. До нього кожен може йти по 
здоров’я. Досить притулитися потилицею до стовбура, притиснути долоні, 
постояти хвилину – й можна почути приплив життєвих сил, внутрішню 
чистоту і спокій. Деяким людям допомагає береза. Дуже гарно впливає 
“спілкування” з каштаном, сосною, кедром, вербою, горіхом, яблунею, 
абрикосом та багатьма іншими деревами. А от тополя, осика, ялина, липа – 
навпаки, “віднімають” енергію, їх у народі називають вампірами. Але і вони 
можуть принести користь. Близьке спілкування з ними рекомендується при 
зубних, головних болях та болях у суглобах. Тоді ці дерева забирають на себе 
частину негативної енергії [2]. 

Дітей учили, щоб, ідучи від дерева, не забували дякувати йому, 
погладили його рукою, виявляли до нього ніжність, як мати до своєї дитини. 
Народ вірив, що в дерев та рослин також є нервова система. Вони так само, 
як і ми, сприймають і відчувають світ. 

Маленьких дітей учили не просто спостерігати за природним 
оточенням – дивитися і слухати, а дивитися і бачити, слухати і чути, 
пропускати отримані враження через своє серце й робити необхідні 
висновки. 

Тільки дитина ставала на ніжки, її вводили у світ природи. Показували: 
це калина – її ягоди дуже корисні; а це – вовчі ягоди – обходь їх стороною. 
Учили зупиняти кров з подряпини листком подорожника, відтягати жар 
холодною стороною матері-й-мачухи. Учили бачити, думати, розуміти 
рослини. Наставляли не ламати, не псувати, не шкодити природі. 

Дітлахів навчали за рослинами передбачати погоду, орієнтуватися в 
лісі, визначати час. 

Матері і бабусі, пояснюючи звичайні явища природи: листопад, 
ожеледицю, затяжні дощі, завірюхи, перші паростки на городі і в полі, 
квітучі сади, –використовували поетичне слово – приказки, повір’я, оповідки, 
народні прикмети. 



Прикмети допомагають, підказують, застерігають. Наші предки знали, 
що під час дощу з грозою треба подалі тримайся від дуба. Коренева система 
дуба дуже розвинута і проникає глибоко в землю, досягаючи водоносних 
шарів, тому дуб служить відмінним громовідводом для інших дерев. Під 
дубом вкриватися в грозу небезпечно. Підраховано, що з 100 ударів 
блискавки на дуб припадає 54, тополю – 24, сосну – 6, липу – 2, на акацію – 1 
[1]. 

Шанобливе ставлення до природи формували за допомогою народних 
ігор, що були пов’язані з різними обрядовими святами: проводи зими, 
пробудження природи, Зелені Святки, жниварські обряди, колядки, щедрівки 
тощо. Діти добре знали дні, в які вони повинні покликати весну, коли “на 
бабине зіллячко, на наше подвір’ячко” закликати дощ. Вірили в те, що їх 
заклик до веселки допоможе зупинити негоду, що заважає хліборобу. 

Але справжня любов та турбота про природу у дитини виникає лише 
тоді, коли перед нею є щоденний позитивний приклад ставлення до природи 
дорослого. Можна довго говорити про бережне ставлення до рослин та 
тварин, але якщо дорослий, якому наслідує дитина, бездумно вдарив собаку, 
зламав гілку чи вбив “гидкого” черв’яка,  то користі від такого виховання не 
буде. 

Народна прикмета підказує: хто в дитинстві кішок любить, буде жінку 
любити. На сватанні жінки намагалися ненароком підсунути нареченому 
кішку: погладить – можна давати згоду, відіпхне ногою – лиха людина, від 
такого краще подалі триматися [1]. 

Дітям треба знати і завжди пам’ятати, що природа потрібна всім людям 
і не тільки сьогодні, а й завжди. Природа щедро дарує нам свої скарби, а ми 
маємо віддячити їй людською добротою, увагою і турботою. Дитина, яка не 
буде робити поганих вчинків у природі, ніколи не зробить чогось поганого по 
відношенню до людини. Виховані в природі, засобами природи, народною 
мудрістю діти виростають розумними, добрими, дбайливими господарями 
своєї землі. Адже народна мудрість ніколи не помиляється! 

Підсумовуючи сказане, можемо зробити висновки: дошкільний вік – 
сензитивний період для закладання фундаменту екологічної вихованості 
людини; народний досвід має достатню наукову основу для його 
використання у вихованні підростаючого покоління в сучасних умовах, 
зокрема в екологічному вихованні; у народній педагогіці склалися 
різноманітні засоби екологічного виховання дітей з урахуванням їх віку і 
особливостей розвитку (потішки, легенди, замовлянки, ігри, обряди, народна 
медицина тощо). 

Все вищезазначене, на нашу думку, переконливо доводить потребу у 
подальшому дослідженні проблеми екологічного виховання дошкільників у 
світлі досвіду народної педагогіки. 
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