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ХХІ століття в історії цивілізації позначене посиленням 

антропогенного впливу на екологічні системи, а через те 
проблеми екології в усьому світі виходять на передній план. Вони 
є особливо актуальними і для українського суспільства, яке 
зазнало значних негативних впливів (екологічних, соціальних, 
економічних) унаслідок техногенної катастрофи, що сталася на 
Чорнобильській АЕС. 

Екологічна культура – складова частина світової культури, 
якій властиве глибоке і загальне усвідомлення важливості 
сучасних екологічних проблем у житті і майбутньому розвитку 
людства. Свідоме засвоєння й оволодіння екологічною 
культурою має розпочинатися ще з дитинства, одночасно з 
засвоєння положень загальної культури. Школа покликана 
виховувати школярів у дусі любові до рідної природи, охорони 
навколишнього середовища. Початкова школа – початкова ланка 
формування екологічної культури, екологічного мислення, 
засвоєння екологічних знань. 

Дитина приходить до 1 класу. У неї ще не сформовані стійкі 
погляди, переконання, інтереси. Тому завдання вчителя – 
сформувати мислення та екологічну культуру кожного учня, 
навчити молоде покоління жити за законами природи, домогтися, 
щоб почуття особистої відповідальності за все живе на Землі, 
турбота про збереження природи стали рисами характеру кожної 
людини. 

Навчання екології має бути активним, цікавим, 
раціональним, максимально наближеним до життя, а у 
навчальному матеріалі не повинно бути перенасиченості 
психічною інформацією, яку діти неспроможні належним чином 
сприйняти. 

В.О.Сухомлинський стверджував, що сама по собі природа 



не розвиває і не виховує. Залишивши дитину наодинці з нею, годі 
сподіватись, що вона під впливом навколишнього середовища 
стане розумною, глибоко морально, непримиренною до зла [2]. 

Екологічна культура молодшого школяра охоплює: знання 
про взаємозв’язки в природі та усвідомлення людини як її 
частини; розуміння необхідності берегти навколишнє 
середовище; уміння і навички позитивного впливу на природу; 
розуміння естетичної цінності природи; негативне ставлення до 
дітей, що завдають шкоди природному середовищу. 

Успіх екологічного виховання великою мірою залежить від 
врахування ряду педагогічних вимог: комплексний підхід до 
вивчення природи, з використанням міжпредметних зв’язків; 
врахування вікових, індивідуально-психологічних особливостей 
школярів; організація безпосередньої діяльності учнів по охороні 
та поліпшенню природного середовища своєї місцевості під час 
навчальної та суспільно корисної праці; вибір оптимальних норм, 
методів і прийомів екологічного виховання; вплив вчителів на 
вихованців власним прикладом бережливого, дбайливого 
ставлення до навколишнього середовища; єдність дій усього 
педагогічного колективу школи в екологічному вихованню учнів. 

Основними методами екологічного виховання є [1]: 
пояснювально-ілюстративний (бесіда, пояснення, відповідь), 
репродуктивний (завдання екологічного змісту), метод 
проблемного викладу (пояснення, спостереження), частково-
пошуковий (загадки, ребуси, кросворди, вікторини, цікаві вправи, 
фенологічні оповідання, опорні схеми), дослідницький методи 
(спостереження за сезонними змінами у природі, перевірка 
народних прикмет про взаємозв’язки в природі шляхом 
спостережень). 

У справі екологічного виховання важливим є використання 
прийомів [5]: порівняння (поелементарне порівняння 
[поелементний аналіз спостережуваного об'єкта], прийом 
інтуїтивного порівняння, паралельного порівняння), виділення 
головного, аналогія, конкретизація та ін. 

Для розвитку творчих здібностей школярів у ставленні 
екологічної культури учнів особливе місце займає саме ігрова 
діяльність. Головна їх особливість полягає в тому, що 



пізнавальні задачі приховані. Граючись, дитина не думає вчитись, 
навчання тут відбувається саме собою. Захоплюють дітей ігри з 
картинками, загадками про рослини і тварини, ігри – вікторини 
«Що в лісі росте?», «Хто в лісі живе?», «Лісові орієнтири», 
«Квітковий годинник», аукціони знань на нескладну тему «Які 
рослини можна знайти в тарілці супу?», «Які дикорослі рослини і 
для чого може використати Робінзон у лісі?» і т.д. Розв’язанню 
питань екологічного виховання найбільшою мірою сприяють 
творчі сюжетно – рольові ігри. Ігри в робінзонів, лісових жителів, 
мандрівників дають можливість кожній дитині прийти до 
власного вибору взірця поведінки, найближчого до її інтересів, 
почуттів, переконань. Один із засобів закріплення, систематизації 
та узагальнення знань про навколишнє середовище – словесні 
дидактичні ігри. Їх надзвичайно важлива роль полягає в 
закріпленні природоохоронних уявлень, пробудженні у дітей 
бажання чинити добро і не порушувати відомі їм правила 
поведінки в природі, у формуванні позитивних рис. 

Використання народної мудрості – важлива умова 
ефективного формування в учнів бережливого відношення до 
природи. Доцільно на заняттях використовувати: легенди, 
оповідання, казки, загадки («Це рослина чистих тіл, Звідси й 
назва –…», «Із зимою він приходить, Щічки дітлахам щипає, По 
озерам кригу водить, Шибки гарно одягає»), скоромовки (Сів 
шпак на шпаківню, Заспівав шпак півню: - Ти не вмієш так, як я, 
Так, як ти, не вмію я), прислів’я і приказки («Весна красна 
квітами, а осінь плодами», «Краще птиці на сухій гілці, ніж у 
золотій клітці»). [3] 

Таким чином, вміло використовуючи педагогічні вимоги, 
методи, прийоми навчання на різних етапах уроку, можна 
сприяти стимулюванню пізнавального інтересу учнів. Новизна 
змісту матеріалу, який вивчається, різноманітність форм 
опитування, перевірка знань і пояснювання нового матеріалу, 
емоційний тонус учнів, емоційність самого вчителя, взаємна 
підтримка вчителя і учнів, змагання і заохочення – всі ці фактори 
забезпечуються високий рівень знань на уроці. 
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