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Перед вами – друге видання навчальних матеріалів, які ми підготували разом із нашими 
партнерами Lipka (Екологічна освітня організація з Чеської Республіки), DAPHNE 
(Інститут прикладної екології зі Словаччини) та Львівським дитячим телевізійним театром 
„Юрашки”. Ці матеріали доповнюють навчальний зміст книги „Незвичайні пригоди Толи, 
Поли та Непосидька”, і разом вони складають єдиний комплект. Цей посібник буде добрим 
інструментом для вчителів, які хотіли б запровадити екологічну освіту у своїх класах та 
групах. Книга та навчальні матеріали знайомлять дітей з окремими цілями сталого розвитку 
(ЦСР): „Екопатруль” - ЦСР 12 Відповідальне споживання, „У пошуках води” - ЦСР 6 Чиста 
вода, „Гудливі посиденьки”, „Луговий оркестр” - ЦСР 15 Захист та відновлення екосистем суші, 
„Небезпечна пригода білуги” - ЦСР 14 Збереження морських ресурсів, „Час минає – треба 
діяти” - ЦСР 13 Пом’якшення наслідків зміни клімату.

Прочитайте дітям казки з книги „Незвичайні пригоди Толи, Поли та Непосидька” та 
дізнайтеся про принципи захисту навколишнього середовища. Потім переходьте до практики. 
Ми підготували 6 пакетів сценаріїв. Кожен з них присвячений одній з казок. Займаючись 
творчістю чи граючи у ігри, діти не тільки весело проведуть час, але й закріплять свої знання 
про зміну клімату, сортування відходів, захист біорізноманіття чи запобігання посусі. 
Показуючи дітям проблеми, ми надихаємо їх на пошук рішень, закликаємо їх до невеликих 
змін, спочатку у своєму власному дворі, будинку, дитячому садку чи школі. Ми пропонуємо 
завдання, які маленькі громадяни можуть зробити самостійно або в команді, решта залежить 
від їхньої винахідливості та ентузіазму. Ось кілька наших практичних порад: 

• залучайте дітей на кожному етапі виконання завдань (збір квітів на лузі, роздача 
матеріалів);
• переконайтеся, що в дітей є достатньо часу для роздумів (щоб мета завдання була 
осягнена і щоб у дітей була можливість висловити свої емоції);
• завжди закінчуйте заняття на позитивній ноті.

У матеріалах ви знайдете список додатків, на які ми посилаємось у сценаріях. Ви можете 
завантажити їх, роздрукувати або використати в електронному вигляді. Навчальний матеріал 
був підготовлений у рамках міжнародних проектів „Kids for Eco-Action” та „Sustainable 
Future”, за фінансової підтримки Міжнародного Вишеградського фонду. У матеріалах ми 
використовували ряд символів, щоб полегшити вам пошук потрібного змісту:

Експеримент

Спостереження Театральне 
завдання

Музичне 
завдання

Кулінарне 
завдання

Завдання 
на пам’ять

Рухливе 
завдання 

Творче 
завдання 

Читання

Гра

П’ять почуттів

Розмова

КІЛЬКА СЛІВ ДЛЯ ПОЧАТКУ 
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Ставимо чотири смітники з позначками: для паперу – синій контейнер, для пластику та металу 
– жовтий, для скла – біло-зелений, для біовідходів – коричневий, для змішаних відходів – 
чорний.

• ОПИС • 

ЧИТАННЯ КАЗКИ

Мета: мотивувати дітей до екологічної діяльності
Час: 15 хвилин

Місце: клас (або відкритий простір)

Матеріали: книга «Незвичайні пригоди Толи, Поли і Непосидька»

Вчитель читає історію з книги або з сайту. 
Прочитавши казку, вчитель задає питання:

• Кого наші герої зустріли на пляжі?
• Що сталося з тюленем, якого Тола, Пола  
і Непосидько побачили на пляжі?
• Як Тола, Пола і Непосидько вирішили 
проблему засміченого пляжу? Який патруль 
вони створили?
• Які види сміття залишали відвідувачі 
пляжу?
• Чи правильно наші герої розсортували 
сміття? Якщо ні, то яких вони припустились 
помилок?

1

2

КОЛЕСО ФОРТУНИ

Мета: діти вчаться правильно сортувати відходи
Час: 15 хвилин

Місце: клас (або відкритий простір)

Матеріали:
• 4 контейнери для сміття; 

• картки із зображеннями відходів різних категорій (додаток 1.1)
• картки з позначками смітників для різних категорій відходів (додаток 1.2)

• ОПИС • 
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Додаток 1.1

Додаток 1.2
Всі додатки знаходятося на сайті:
https://tuptuptup.org.pl/visegrad-ua

Діти сідають в коло так, щоб контейнери були 
частиною кола. Важливо, щоб учасники не 
перекривали один одного.

Вчитель пропонує учасникам гри взяти будь-
-яку картку, не показуючи зображень. Кожен 
гравець, розглянувши зображення на своїй 
картці, повинен дати відповідь на запитання:

• Що зображено на картці?
• Це папір, пластик, скло чи біовідходи?
• У який смітник треба помістити ці 
відходи?

Якщо дитина дає правильну відповідь, то 
вкидає картку у відповідний контейнер.

Для того, щоб діти краще зрозуміли завдання, 
вчитель перший бере картку і оголошує, 
який на ній зображений предмет, з якого він 
матеріалу,  
і тоді вкидає картку у відповідний смітник.

Якщо гравці добре зрозуміли правила гри, 
вчитель стає у центрі кола, закриває очі, 
простягає руку, як стрілку, обертається 
навколо себе, зупиняється – і дитина, на яку 
вказує його рука, вступає в гру.

Після правильної відповіді вчитель знову 
перетворюється у «колесо фортуни», щоб 
вибрати наступного учасника гри. Гра 
триває, поки усе сміття не буде розсортовано. 
Наприкінці гри вчитель ще раз наголошує, які 
відходи до яких контейнерів слід вкидати.

3
ВІДХОДИ НА ПЛЯЖІ

Мета: вміння розрізняти види сміття у навколишньому середовищі. Інформація про те, як 
довго розкладаються окремі види відходів

Час: 5 хвилин
Місце: клас (або відкритий простір)

Матеріали: картки «Порівняй малюнки» для кожної дитини (додаток 1.3)
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СКІЛЬКИ РОКІВ РОЗКЛАДАЮТЬСЯ 
ПОБУТОВІ ВІДХОДИ

Вчитель роздає дітям картки з малюнками  
і просить знайти 10 відмінностей між ними. 
Коли діти виконали завдання, один з гравців 
вголос перелічує ці відмінності. 

На малюнку можна знайти такі відмінності: 
пластикова соломинка, пластикова пляшка, 
поліетиленовий пакет, металева банка, 
одноразовий підгузник, полістирольний 
стакан / пластиковий стаканчик, огризок, 
газета, безлюдний острів.

4

Мета: дізнатися, як довго розкладаються окремі відходи
Час: 15 хвилин

Місце: клас (або відкритий простір)

Матеріали: 
• картки із зображенням відходів (додаток 1.4)

• 4 аркуші А4 із зазначеними періодами розкладання відходів (до 1 місяця, до 1 року,  
до 100 років, до 500 років) (додаток 1.4) 

• 4 порожні ємності (смітнички, відерця, тощо)
• аркуш з додатковим завданням (додаток 1.5)

Вчитель просить загадати цифру від 1-го до 4-х. Таким чином він ділить групу на 4 команди. 
(Можна поділити групу на команди будь-яким іншим способом). Діти сідають на килим, 
відповідно по групах № 1, 2, 3, 4. Вчитель пояснює, що потрібно багато років, аби сміття 
певної категорії розчинилось. Він демонструє по черзі 4 аркуші з символами періодів розкладу 
і повідомляє: ці карти показують, як довго даний предмет розкладається на мікроелементи.

Потім вчитель розподіляє картки з символами відходів між 4-ма групами дітей. Кожна група 
сортує картки за 4-ма категоріями відходів.

• ОПИС • 

• ОПИС • 

Додаток 1.3
Всі додатки знаходятося на сайті:
https://tuptuptup.org.pl/visegrad-ua
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• ОПИС • 

Додаток 1.4
Всі додатки знаходятося на сайті:
https://tuptuptup.org.pl/visegrad-ua

Приблизно через 10 хвилин вчитель просить 
одну з команд вибрати картку і розповісти 
іншим, як довго, на їхню думку, буде 
розкладатись даний вид побутових відходів. 
Вчитель корегує відповідь, доповнює її, після 
чого гравець вкидає картку у відповідний 
смітник.

Кожна команда розповість про 3 категорії 
сміття. Після 12-ти розповідей усі відходи 
будуть розміщені у відповідних контейнерах.

Наприкінці гри вчитель разом з класом 
підсумовує, яке сміття розкладається 
найдовше, а яке найшвидше. Слід подумати, 
які вироби, тару, упаковки для продуктів ми 
повинні використовувати якомога рідше, щоб 
не засмічувати нашу планету.

Після завершення гри діти самостійно або  
у групах виконують завдання з аркуша  
(додаток 1.5).

ЩО МІСТИТЬСЯ У ШЛУНКУ 
ТВАРИН?

5

Мета: усвідомити дітям, як довго розкладаються деякі відходи
Час: 25 хвилин

Місце: клас (або відкритий простір)

Матеріали: 
• певна кількість вирізаних із цупкого паперу шаблонів із зображеннями тюленя, риби, 

качки (додаток 1.6);
• аркуші синього кольору, по одному для кожної дитини

• кольорові картки, по одній для кожної дитини
• ручка/олівець (пропорційно до кількості шаблонів)

• ножиці
• символи сміття, яке часом можна знайти на пляжах (додаток 1.7)

• клей

Перед початком заняття вчитель наголошує, що пластикові пакети, пляшки та інше сміття часто 
сприймаються тваринами як їжа і потрапляють у їхні шлунки.
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СОРТУВАННЯ СМІТТЯ: ХТО 
ШВИДШЕ?

6

Мета: заохочення дітей до сортування сміття, обговорення винятків із правил сортування 
відходів

Час: 15 хвилин
Місце: надворі

Матеріали: 
• різні види сміття або картки з різними символами сміття (додаток 1.8)

• кольорові урни для сміття або картинки із символами кошиків (додаток 1.9)

Додаток 1.6

Мета завдання – показати, що можна знайти 
у шлунках тварин, якщо ми далі будемо 
засмічувати пляжі, парки та інші місця, де 
перебувають тварини.

Вчитель пропонує кожному з дітей вибрати 
шаблон і на власному кольоровому аркуші 
А4 обмалювати контури обраної тварини 
(тюлень, качка, риба). Якщо група молодша, 
вчитель готує такі контури тварин перед 
заняттям: по одному зображенню для кожної 
дитини.

Діти вибирають деякі відходи з додатку 
1.7, розмальовують їх, вирізають, а потім 
приклеюють на свою тварину. Робота 
повинна інформувати дітей про те, що 
безвідповідальна поведінка споживачів 
негативно впливає на навколишнє 
середовище.

Додаток 1.7

Діти вирізають малюнок тварини  
і наклеюють на аркуш синього кольору 
(більш-менш посередині аркуша, щоб 
не виходив за межі). Після цього на 
зображення обраної тваринки наклеюють 
різні види сміття.
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• ОПИС • 

ПАПІР РУЧНОЇ РОБОТИ 

7

Мета: показати процес переробки паперу на практиці, заохотити до належного сортування 
паперу, пояснити необхідність сегрегації паперу

Час: 3-4 дні (в залежності від температури повітря)
Місце: на відкритому повітрі або в класі/залі

Матеріали: 
• макулатура

• картон
• ніж для різання паперу

• картопляний крохмаль (холодний крохмаль)
• скалка

• абсорбуючий папір або шматочки бавовни
• миска, вода,

• міксер
• рослини для декорування паперу

Учитель розносить по двору різне сміття, добре було б використовувати всі види відходів, це 
можуть бути справжні відходи, а також відходи, які зображені на малюнках:

• Папір/ блакитний колір: папір, картон, зошити, розмальовки, газети, лотки для яєць
• Біо / коричневий: бананова шкірка, зів’ялі квіти, яєчна шкаралупа, сухий хліб
• Пластик і метал / жовтий: тетрапаки, обгортки від йогурту, обгортки для хліба, кришки 

від банок
• Скло / зелений: скляні банки, пляшки
• Змішані відходи / чорний: брудний папір, розбиті склянки, чашки, прострочений йогурт

Учитель розкладає кошики або малюнки кошиків для сміття. За командою «СТАРТ» діти 
починають збирати все сміття у дворі та сортувати за правилами сегрегації. У гру можна грати 
двома способами: однокомандним і багатокомандним. У другому випадку вчитель ділить 
дітей на кілька команд і встановлює кілька комплектів сміттєвих баків. Діти збирають сміття, 
і в конкурсі перемагає та команда, яка збере найбільше сміття та (головне!) правильно його 
розділить.

Діти готують макулатуру, бажано не газетну, це можуть бути старі зошити або ксерографічний 
папір. Папір необхідно порвати на невеликі шматочки, а потім помістити в миску з гарячою 
водою, бажано на ніч. Щоб прискорити процес, можна прокип’ятити паперову миску в каструлі. 
Замочивши папір, вихователь дрібнить суміш у блендері, поки в ній не залишилося шматочків 
паперу. Залежно від обсягу, варто подрібнювати папір частинами. У перемелену масу потрібно 
додати холодний крохмаль відповідно до пропорцій, зазначених на упаковці.

• ОПИС • 
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Учитель вирізає в щільному картоні вікно, 
яке буде формою для рваного паперу. На 
другий шар картону вчитель кладе картон  
з віконцем. Діти наливають паперову суміш  
у віконце, міцно тримаючи картон,  

і розкладають листочки, колоски чи квіти, 
а потім обережно заливають їх розведеною 
паперовою сумішшю.

Подібним чином переробляють папір на переробних заводах. Середній житель Землі 
використовує близько 50 кг паперу на рік. У країнах Європейського Союзу утилізується  
в середньому 70% макулатури. Переробка відходів целюлози економить енергію, зменшує 

 • ДЛЯ ВЧИТЕЛЯ •

На завершення діти розкладають шматок 
бавовняної тканини або вбираючого паперу 
(наприклад, кілька шарів паперового 
рушника) і розкачують масу кухонним 
валиком, обережно, щоб не пошкодити 
поверхню отриманого паперу. 

Вони обережно знімають тканину  
і залишають папір сохнути в сухому  
і провітрюваному місці. Після висихання 
суміші вчитель акуратно знімає папір. Робота 
готова!
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НЕ ВСІ БІОВІДХОДИ Є БІО
8

Мета: під час експерименту діти спостерігають, скільки часу потрібно для розкладання різних 
видів біовідходів

Час: 20 хвилин (підготовка), а також 3 місяці регулярних спостережень
Місце: надворі (сад, вільне місце на дитячому майданчику)

Матеріали: 
• різні види біовідходів

• лопатка
• палички

• зошит

Вчитель ділить дітей на групи по 2-3 людини. Кожна команда отримує свої біовідходи, які 
закопує лопаткою у вказане вчителем місце. Це місце потрібно позначити паличкою  
з приклеєною карткою, яка інформує про те, які біовідходи розкладаються у цьому місці. 
У наступні тижні діти регулярно повертаються до місць, де вони закопали відходи, 
спостерігаючи за стадіями процесу розкладання.

Для експерименту можна використовувати такі відходи, як: серцевина яблука/груші, жменя 
листя або голок хвої, пакетик чаю, кавова гуща, картопляні лушпиння, шкірка огірків, 
моркви, банана або апельсина, залишки хліба, яєчна або горіхова шкаралупа, біорозкладна 
плівка, тканина, пір’я.

• ОПИС • 

забруднення води та повітря та захищає мільярди дерев від вирубки. Тому не дивно, що 
в сучасному світі роздільний збір макулатури є абсолютною необхідністю. Важливим 
етапом переробки макулатури є її правильна сегрегація в побуті. Не кидайте в контейнер 
для паперу: жирні паперові пакети, брудний або вологий папір, пакети з різних 
матеріалів (наприклад, коробки з молока), шпалери.

Зібрану макулатуру доставляють у відповідні пункти збору целюлозних відходів, де її 
сортують на сорти відповідної якості, очищають і пресують у пресувальних машинах.

Макулатура, призначена для виробництва картону, піддається механічному очищенню, 
без зміни кольору та відбілювання. З іншого боку, виробництво друкарського та 
письмового паперу вимагає як механічного очищення, так і знебарвлення.

Папір не можна обробляти нескінченно без погіршення його властивостей. З огляду 
на сучасні технологічні можливості, підраховано, що вторинні волокна можуть бути 
перероблені з однаковою якістю до 7 разів. Тому до нього важливо ставитися обережно.
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ЗНИКАЮЧЕ СМІТТЯ
9

Мета: беручи участь у грі, діти навчаться розпізнавати різні види відходів
Час: 15 хвилин

Місце: клас або інше приміщення

Матеріали: 
• різні види відходів

• пакет більших розмірів

Діти сідають у коло, а вчитель розміщує в центрі від 10 до 16 дрібних, добре відомих для 
них відходів. Діти вивчають ці предмети (приблизно півхвилини), намагаючись запам’ятати 
якомога більше з них. Після закінчення цього часу вчитель прикриває предмети шаллю  
і просить дітей закрити очі або відвернутися, таємно взявши один предмет і сховавши його 
за собою. Завдання дітей – розпізнати, які відходи зникли. Після того, як вони відгадали, 
вчитель запитує, що це за сміття і в яку урну для сміття їх потрібно викидати.

• ОПИС • 

• ДЛЯ ВЧИТЕЛЯ •

Біологічні відходи – це вид відходів, які можуть розкладатися самі, а решта поживних 
речовин може повернутись в ґрунт, наприклад, у вигляді компосту. До цієї групи відходів 
належать: трава, листя, залишки фруктів та овочів, використані чайні пакетики тощо. 

Ми не викидаємо біовідходи в контейнери для змішаного сміття або в придорожні урни. 
Вони лише займають непотрібний простір і їх краще використовувати як компост  
і добриво для садів і квітників. Біовідходи потрібно утилізовувати в коричневі 
контейнери, а у кого є сад – може організувати свій компостер. 

Деякі біовідходи розкладаються швидше, а для інших процес розпаду може зайняти трохи 
більше часу, навіть кілька місяців. Серцевина яблука розкладається близько 14 днів, 
бананова шкірка – півроку, апельсинова – приблизно рік, а шкарпетки – 1,5 року. Деякі 
біологічні відходи, такі як м’ясо або кістки, можуть забруднювати ґрунт. 

Категорично не варто кидати в компостер ні м’ясо, ні шкарпетки (навіть зі 100% бавовни)!

Щоб зробити завдання більш цікавим, варто також закопувати предмети, які, хоч і мають 
рослинне походження, але точно не є біовідходами: бавовняну шкарпетку або інший шматок 
тканини, кістка, камінь ...



ПОСІБНИК ДЛЯ ВЧИТЕЛІВ • 13 • СОРТУВАННЯ СМІТТЯ

У природі немає відходів. Все, що походить від природи, природа повторно використовує та 
переробляє. Учитель інформує учнів, що вони теж можуть запобігти утворенню непотрібних 
відходів.

Учитель заздалегідь готує деякі матеріали і презентує їх учням – одноразові (показує як зразки) 
і багаторазові. Учитель обирає відомі матеріали (наприклад, паперову серветку або воскову 
тканину, наприклад, багаторазову упаковку з бджолиним воском або пластиковий контейнер, 
тоненький пакетик або лляний мішок) і менш відомі матеріали (кухонна губка або рослинна 
губка, наприклад, із фруктів люффи). Учитель поступово розкладає на столі одноразові речі. 
Залежно від віку та знань дітей вони можуть розставити альтернативні пари на другому столі 
або сховати їх раніше.

1 РАУНД
Учні шукають альтернативу одноразовому продукту. Тоді вони відповідають тому, для чого він 
призначений і яка різниця між двома продуктами (наприклад, тип матеріалу, довговічність - 
кількість використання).

2 РАУНД
Цього разу учні шукають інший вид продукту – одноразовий чи багаторазовий. Знову 
кажуть, для чого він використовується та різницю між продуктами (наприклад, тип матеріалу, 
довговічність).

ЩО ПРОСЛУЖИТЬ ДОВШЕ?
10

Мета: діти розуміють важливість використання багаторазових матеріалів / виробів
Час: 15 – 20 хвилин

Місце: в залі або на вулиці

Матеріали: зразки одноразових і багаторазових виробів (1 комплект на декілька дітей)

• ОПИС • 
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ВОДА В ГОСПОДАРСТВІ ТА ЇЇ ЕКОНОМІЯ

Мета: привернути увагу дітей до важливості теми води
Час: 15 хвилин
Місце: зал/клас

Матеріали: книга «Незвичайні пригоди Толи, Поли і Непосидька»

Вчитель читає казку «У пошуках води» та 
задає запитання. Приклади запитань: 

• Як визначити, що поле Терки пересохло?
• Що відбувається з дощем, який випадає 

на поле Терки? 
• Як дерева утримують воду в землі? 
• Яким був сад Тика? 
• Чому Терці було легко дихати в саду 

Тика? 
• Де знаходилася вода в саду Тика? 

1

2

ЧИТАННЯ КАЗКИ

Мета: діти дізнаються, як раціонально використовувати воду вдома
Час: 15 хвилин

Місце: зал або клас

Матеріали: 
• пристрій для відтворення музичного файлу mp3 

• картки з ілюстраціями (додаток 2.1)
• файл mp3 (додаток 2.2)

Вчитель ділить дітей на групи по 3-6 осіб. Роздає їм картки із зображеннями побутових дій, 
які передбачають використання води. Вчитель відтворює запис із звуками, які характерні для 
певної дії. Завдання дітей – розпізнати, яка діяльність за малюнками відповідає звукам, які 
вони чують.

• ОПИС • 

• ОПИС • 
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Додаток 2.1

3

Мета: діти виготовляють маску мишки Терки 
Час: 15 хвилин

Місце: зал або клас

Матеріали: 
• кольоровий і білий папір

• олівці
• цупкий папір

• ножиці
• стрічка 

Дії, зображені на картках :
• чищення зубів
• робота посудомийної машини
• миття посуду в раковині
• змивання унітазу
• купання в басейні
• поливання газону
• душ
• кран, з якого протікає вода

Після виконання завдання вчитель ще раз 
перераховує зазначені дії, а діти розмірковують про 
способи економії води.

• Завжди перекривайте воду в крані під час чищення зубів.
• Використання посудомийної машини допомагає економити воду.
• Краще користуватися унітазом з двома типами змиву (малий і великий). При малому 
зливі витрачається 3 літра води, при великому – 5-6 літрів.
• Для щоденного вмивання краще користуватися душем. Приймаючи душ, витрачаємо 
приблизно 40 літрів води. Під час купання у ванні витрачається близько 165 літрів.
• Вода, що тече з недокрученого чи поламаного крана, марнується даремно.
• Чи варто користуватися домашнім басейном влітку, коли спека та обмаль води? Можливо, 
варто освіжитись іншими способами? Наприклад, полити себе з садового шланга або 
відвідати міський басейн.
• Якщо газон косити не дуже коротко, тоді він не висихає так швидко, тому не так часто 
потребує поливу.
• Питна вода – це очищена вода з накопичувальних резервуарів або (рідше) з підземних 
свердловин. Коли настає сильна спека, рівень такої води знижується. Давайте економити 
питну воду, використовуючи в господарстві воду технічну.

МАСКА МИШКИ

• ДЛЯ ВЧИТЕЛЯ • 
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Діти виготовляють маску миші: стрічка на голову з вушками з цупкого паперу та хвостик 
 з мотузки. Вчитель малює на обличчі дітей вуса та мишачий носик.

Вчитель читає фрагменти казки, а діти, в масках чи костюмах мишки, відтворюють те, про що 
йде мова у тексті. 

Терка міцно спала, коли теплі промені ранкового сонця залоскотали її хутро. Вона 
прокинулася, потягнулася і з цікавістю визирнула з нірки. Побачивши, що надворі спека, 
вона насупила брови. Її кукурудзяне поле було сухим і потребувало хоч невеликого дощу. 
Терка схопила поливалку (діти беруть відерця) і пішла до струмка. Коли вона підійшла до 
потічка, побачила між прив’ялим листям лише вузьку смужку каламутної води. Мишка 
сердито тупнула ногою. Проте вона набрала трохи води і повернулася до поля. Йти їй було 
дуже тяжко, бо лійка була важкою. Терка підлила саджанці кукурудзи і знову повернулась 
до струмка. Їй було дуже душно, вона витирала піт з чола. Біля струмка з’явилося багато 
комарів. Терка оглянулася і махнула лапкою, намагаючись відігнати їх. Вона впустила 
поливалку і сплеснула у долоньки, намагаючись вбити настирливих комах. На жаль, 
їх ставало все більше і більше, і Терка побігла назад до нірки. Там на неї вже чекали 
друзі: Тола, Пола та Непосидько. Вона радісно помахала їм лапкою . У відповідь друзі 
приклали пальці до уст, подаючи знак мовчати. Вони хотіли їй щось показати. Разом вони 
прокралися до сусіднього саду. Потрапивши туди, вони розглянулися навколо. Сад був 
схожий на дикі джунглі. Вони обережно ходили між деревами та кущами, оминаючи різні 
рослини. Зупинилися друзі лише біля басейну. Терка нарешті відчула, що їй тут уже не 
спекотно. Вона закрила очі, насолоджуючись свіжим повітрям, тінню і прохолодою.

4

ТЕРКА ХОДИТЬ ПО ВОДУ

Мета: діти розігрують фрагмент казки
Час: 15 хвилин

Місце: сад, відкритий простір з тінню

Матеріали: 
• садовий шланг

• відерце для кожної дитини

• ОПИС • 

• ОПИС • 

• мотузка
• клей

• чорна фарба для обличчя або олівець для брів

Вчитель може легенько окропити дітей водою з садового шланга. Діти можуть спробувати 
створити із бризок води веселку.
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5
ЖИВОПИС ВОДОЮ 

Мета: діти спостерігають, як кольори у природі змінюються під впливом води
Час: 15 хвилин

Місце: сад, подвір’я

Матеріали:
• ємність для води

• пензлики

Вчитель ставить ємність з водою в саду і роздає дітям пензлики. Діти замочують їх у воді  
і «фарбують» різні предмети (наприклад, камінчики) та частини рослин – кору дерев, стовбури, 
листя. Вони спостерігають, як їх природа змінюється під впливом води: каміння набуває більш 
чітких кольорів, на листках з’являються прожилки.

• ОПИС • 

6
СКІЛЬКИ ВИПАДЕ ДОЩУ?

Мета: діти досліджують, як у різних частинах саду збирається різна кількість дощової води
Час: 15 хвилин

Місце: сад, подвір’я

Матеріали: 5 однакових ємностей (наприклад, літрові відерця з-під йогурту)

Вчитель і діти розміщують відерця в 
саду. Вчитель обирає різні частини саду: 
під деревом, на відкритому просторі, під 
водостоком. Після дощу діти перевіряють 
кількість води у відерцях. 

Завершивши експеримент, відерця можна 
на деякий час залишити в саду, щоб вони 
наповнилися водою під час наступного 
дощу. Після цього діти можуть спостерігати, 
за який час випарується вода.

• ОПИС • 
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Діти кладуть у посудину камінчики і мушлі, заливають їх водою (не повністю) – і поїлка готова! 
Потім ставлять її в саду.

Камінчики та мушлі потрібні, щоб комахи мали де сісти і не потонути у воді. А якщо 
комаха потрапляє у воду, вона може піднятися на мушлю чи камінчик у воді. Посудину  
з водою слід поставити в затінене місце, наприклад, на клумбу, щоб вода не випаровувалася 
надто швидко. Ви можете знайти відповідне місце подібне то того, що було у завданні № 7. 
Діти також можуть вибрати інші місця і пильнувати, щоб вода в поїлках випаровувалась не 
надто швидко.

Мета: діти виговляють поїлки власними руками і таким чином допомагають природі
Час: 15 хвилин

Місце:  кімната/клас або за їх межами

Матеріали: 
• неглибока посудина, наприклад – керамічний, скляний або пластиковий лоток для горщика

• глибока тарілка
• мушлі равликів

8

ПОТРІБНА ВОДА! 

• ОПИС • 

Мета: діти дізнаються, як земля вбирає воду після дощу
Час: 15 - 20 хвилин

Місце: сад (після дощу)

Матеріали: лопатки або патички для рихлення землі

Вчитель роздає лопатки, або діти самі знаходять підручні інструменти, наприклад, палички 
для копання землі. Завдання дітей: викопати невеликі ямки в різних місцях саду та перевірити 
глибину вологи після дощу. Вони можуть вибрати клумби, місця під деревами, на ущільненому 
ґрунті (наприклад, там, де діти часто граються), у пісочниці.

• ОПИС • 

Вбирання води складніше відбувається на ущільненому ґрунті. Грунт розпушують не 
видимі неозброєним оком мікроорганізми, дощові черв’яки, личинки комах, кроти тощо. 
Такий грунт довше утримує воду. Ви можете привабити цих маленьких істот у ваш сад, 
залишивши їм корм – залишки рослин. При цьому не слід використовувати неорганічні 
отруйні добрива.

7

ПОЇЛКИ ДЛЯ ПТАХІВ ТА КОМАХ
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9
ДЕРЕВА І ВОДА

Мета: діти дізнаються, як дерева утримують воду у своєму листі та хвої
Час: 10 хвилин

Місце: парк, сквер тощо

Матеріали: немає

Вчитель обирає когось із дітей, який виконує роль «дерева». Інші діти – це краплини води. 
Завдання дерева – зловити якомога більше крапель. Дерево і краплини стоять один проти 
одного, приблизно за 10 метрів. Дерево гукає: «Крапельки, крапельки, дерево впіймає вас!»  
– і біжить до краплин, намагаючись схопити їх. Виловлені краплі стають деревами, які 
повинні зловити наступні краплини.

• ОПИС • 

10

РАВЛИКИ ТА ПОСУХА

Мета: діти дізнаються, що равликам для життя конче потрібна волога
Час: 10 хвилин
Місце: зал/клас

Матеріали: немає

Скупчення дерев і чагарників називають лісопосадкою серед поля. Вони дуже важливі 
для підтримки води в ґрунті, особливо на сільськогосподарських угіддях. Дерева 
зберігають значну кількість води у своєму листі та хвої. Вода поступово випаровується з 
них, тим самим охолоджуючи повітря. Також дерева вбирають воду через коріння.

Равлики потребують вологи. Посуху їм вдається пережити тоді, коли вони ховаються у своїх 
панцирах-мушлях. Діти виступають у ролі равликів. Вони рухаються по колу, поки вчитель 
розповідає про життя цих унікальних тваринок. Коли вчитель говорить слово «ПОСУХА», діти 
повинні зупинитися, присісти і перечекати спеку.

Вчитель каже: «ДОЩИК» – і тоді равлики виходять з мушель і шукають їжу. Вони 
знаходять ніжний, соковитий салат, їдять його з апетитом. Чутно лише хрускіт… Але 
згодом тривалий час припікає сонце і... знову приходить «ПОСУХА». І знову равлики 
чекають дощу… А через деякий час, коли задощило, равлики знову радісно виходять зі 
своїх мушель, зустрічаються і вітаються вусиками.

• ОПИС • 
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12

ВІТРАЖ «КРАПЛІ ДОЩУ»
Мета: спонукати дітей замислитись над роллю дощу в природі, виконувати творчу роботу, 

використовуючи нестандартні художні прийоми
Час: 60 хвилин
Місце: в залі

Матеріали: 
• два аркуші паперу для випічки або паперу для сніданків (або більше - залежно від кількості 

дітей у групі/класі)
• воскові олівці синіх відтінків

• точилка
• праска
• ножиці

• компостер
• нитка

• скотч (може бути декоративний)

Так само вода поводиться в природі. Вода у вигляді дощу, де б вона не потрапляла - 
безпосередньо у водойми або на сушу - під впливом сонячного світла випаровується, 
утворюючи хмари, вода в хмарах піднімається вище, конденсується, а крихітні частинки 
води в хмарах стикаються один з одним, збільшуються їх маси і, врешті, випадають на 
землю у вигляді опадів. Подібний процес ми можемо спостерігати і в баночці.

Мета: ознайомити дітей з процесом утворення дощу та кругообігом води в природі
Час: 60 хвилин
Місце: в залі

Матеріали: 
• баночка
• тарілка

• лід
• гаряча вода

Вихователь наливає 1/2 гарячої води в банку і накриває її тарілкою. Він надає час протягом 
декількох секунд, поки гаряча вода не покриє стінки банки парою. Діти можуть покласти на 
тарілку кубики льоду. З цього моменту починається спостерігання за парою, вона швидко 
конденсується і починає опускатися вниз.

• ОПИС • 

11

ЯК УТВОРЮЄТЬСЯ ДОЩ?

• ДЛЯ ВЧИТЕЛЯ • 
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Вихователь розгортає аркуш паперу для 
сніданку / паперу для випічки і просить дітей 
наточити олівці так, щоб клаптики з олівців 
падали прямо на аркуш. Діти рівномірно 
розподіляють їх і накривають другим 
аркушем паперу.

• ОПИС • 

Учитель прасує папір гарячою праскою. Віск 
швидко розплавиться і склеїть аркуші паперу. 

Тепер настав час обрізати краплю води. 
Для зручності можна скористатися готовим 
шаблоном, роздрукувати його на щільнішому 
папері і вирізати дітям. Діти обводять 
олівцем форму краплі, чим більше, тим 
краще, і вирізають їх. Коли набір вирізаних 
фігур буде готовий, вчитель на кожній краплі 
робить отвір і зав’язує нитку, а інший кінець 
фіксує скотчем до скла.

На склі може бути досить багато крапель, 
і вони можуть бути розташовані на різних 
рівнях. Другий варіант кріплення крапель 
– це самоклеюча маса. При цьому краплю 
проколювати не потрібно; просто виріжте їх  
і приклейте їх до скла за допомогою цієї маси.

Під час художньої роботи вчитель може 
поставити дітям ряд запитань: для чого 
потрібен дощ; що буде, якщо дощів буде 
мало або зовсім немає; що і кому необхідні 
регулярні опади; чи впливає дощ на місцевий 
клімат тощо.
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• ПРИКЛАДИ ЗАВДАНЬ • 

• (1) Довгий час не було дощу і було сухо, сад Тика потребує поливу. Завдання: разом 
заспівайте пісню «Кожна краплина важлива».
• (2) Настала велика буря з сильним дощем, і багато ґрунту на полі Терка сповзло. 
Завдання: лійками переливайте воду з одного відра в інше.
• (3) Дощові черв’яки виселилися з саду Тика, бо не мали доступу до води. Завдання: 
діти, як дощові черв’яки, переповзають з цього саду до ............... (заповнює вчитель).
• (4) Здійнявся сильний вітер і здув з поля Терки верхній шар ґрунту. Завдання: 
дмухаючи на вентилятор, розкрутіть його своїм диханням.
• (5) В саду Тика розмножилися гусениці і зї’ли врожай. Завдання: розріжте папір на  
5 маленьких шматочків і покладіть їх у миску.
• (6) Поблизу поля Терки відбулося хімічне забруднення. Завдання: вам 
запаморочилось у голові, покрутіться 5 разів праворуч і 5 разів ліворуч.

Перед початком виконання завдання вчитель розміщує на підлозі 6 робочих місць. Кожна з них 
позначена карткою з номером від 1 до 6, що містить опис завдання, яке необхідно виконати. 
При необхідності на робочому місці також розміщують необхідні допоміжні засоби. Завдання 
розроблені таким чином, щоб під час їх виконання діти дізналися про наслідки екстремальних 
погодних явищ або неналежного використання природних ресурсів, які може відчути садівник 
Тик або фермер Терка.

Вчитель пояснює правила гри: разом з дітьми проходить через усі робочі місця і при кожному  
з них розповідає про завдання. Найкраще, якщо діти будуть працювати у невеликих групах 
по 2-3 особи. На початку кожна група кидає ігровий кубик. Кількість очок вказує на номер 
завдання, яке необхідно виконати. У випадку, якщо випадає цифра 3, діти біжать до місця з 
карткою під номером 3 і виконують завдання, призначене цьому пункту («повзи, як дощовий 
черв’як»). Після виконання завдання вони повертаються на місце і гра продовжується. У тому 
випадку, якщо випадає цифра, яка вже була, потрібно кинути кубик знову. Вчитель має виділити 
достатньо часу для гри, щоб кожна група могла виконати всі завдання. Після закінчення гри 

МИ ШУКАЄМО ВОДУ!
Мета: беручи участь у фізичній грі, діти дізнаються про небезпеку неналежного використання 

природних ресурсів та дізнаються про відповідні методи запобігання таким небезпекам
Час: 30 хвилин

Місце: надворі (вільний простір, газон, дитячий майданчик)

Матеріали: 
• кубики для гри

• 6 карток з завданнями (додаток 2.3)
• 6 карток із запропонованими рішеннями (додаток 2.4)
• лійка з водою, глечики, відра або інші ємності для води

• вентилятор
• листок, вирізаний з паперу або аркуш паперу з намальованим листком

• мисочки

13

• ОПИС • 
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KАРТА 1. Посуха - в’янення рослин
Завдання – зберегти воду в саду. Наприклад, можуть допомогти:

• бочки для дощової води – достатньо звичайної бочки під жолоб. Зібрану воду 
можна використовувати для поливу квітів. Дощова вода корисніша для рослин, ніж 
водопровідна, оскільки не містить хлору. Крім того, ви можете значно заощадити, 
тому що дощова вода безкоштовна;

• мульчування – вкривання поверхні ґрунту рослинним матеріалом, таким як 
солома, кора, листя або скошена суха трава. Мульча створює шар, який утримує 
воду, захищає рослину від морозів і запобігає просідання ґрунту;

• дерева – поглинають воду своїм корінням, а потім випаровують її назад  
у навколишнє середовище через листя. Випаровуючи воду, дерева охолоджують не 
тільки себе, а й навколишнє середовище. Дерева зберігають повітря в саду вологим  
і чистішим, а також створюють тінь. А де тінь, там вологіше.

KAРТА 2. Сильні дощі - зсув ґрунту з поля (водна ерозія), знищення посівів
Рішення – правильне управління природними ресурсами

• великі поля варто поділити на менші. Після збирання однієї культури оголюється 
лише невелика ділянка ґрунту, що запобігає посиленню зсувів. Траву та трав’янисті 
рослини можна посіяти між окремими полями для формування незораної ділянки 
поля (проходу), а також можна посадити дерева та кущі, щоб утворити смугу, на 
зразок зеленої «стіни», що також служить укриттям для різних тварин.

• для підгодівлі ґрунту замість хімічних добрив слід використовувати гній (NPK 
– хімічні добрива на основі азоту, фосфору та калію). Зазвичай гній робить ґрунт 
набагато здоровішим, ніж використання штучних добрив. Коли ми удобрюємо 
гноєм, ґрунт живиться, збагачується гумусом, стає пухким і добре утримує 
вологу. Він також менш схильний до ерозії, оскільки окремі його частинки добре 
склеюються. Це добре видно на сторінці 3.

KAРТА 3. Відсутність їжі для ґрунтових організмів – зникають дощові черв’яки
Роль дощових черв’яків та інших ґрунтових істот є неоціненною. Вони розщеплюють 
органічне сміття (листя, рослинні залишки, послід, залишки мертвих рослин і тварин), 
таким чином очищаючи ґрунт і виділяючи в нього важливі поживні речовини в процесі 
розкладання. Крім того, вони провітрюють і розпушують грунт, розточують коридори  
в землі.

Рішення - годувати істот, які живуть на землі. Як?
Кожній тварині потрібна достатня кількість їжі. Дощові черв’яки, наприклад, харчуються 
гноєм, який містить багато смачних поживних речовин, і вони будуть раді, якщо ми 
залишимо їм щось смачненьке на городі чи в полі, наприклад, у вигляді рослинних 
залишків чи листя. Підживлення хімічними добривами та обприскування рано чи пізно 
вижене навіть найстійкіших дощових черв’яків.

• ДЛЯ ВЧИТЕЛЯ • 

вчитель разом з дітьми обходить усі місця та оцінює складність виконаних завдань. Потім він 
показує картки з запропонованими рішеннями і обговорює їх.
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KAРТА 4. Вітер - висушує і розносить верхній шар ґрунту (вітрова ерозія)
Рішення полягає в тому, щоб розмістити в ландшафті потрібну кількість зелених елементів, 
щоб запобігти сильній вітровій ерозії. До них, між іншим, належать:

• зарості - острівці зелені, які складаються з дерев, чагарників та трав, що на 
відкритому просторі є не тільки домом і притулком для різних тварин, а й є бар’єром, 
що запобігає ерозії ґрунту вітром і водою;

• вітрозахисні смуги - групи дерев і кущів, висаджені в один або кілька рядів, які, як 
стіна, не дають вітру зняти ґрунт з полів, які на даний момент не обробляються;

• алеї дерев – дерева, висаджені в ряд, як правило, вздовж доріжок. Крім захисту від 
вітру, вони також забезпечують бажану тінь у спекотні дні та полегшують тваринам 
орієнтуватися по стежках.

KAРТА 5. Чума шкідників – гусениць – пошкодження посівів
Прикладами рішень є підвішування шпаківень та підтримка їх гніздування. Птахи є 
природними ворогами комах. Вони здатні впоратися з великою кількістю комах, особливо 
коли їм потрібно годувати дитинчат. Ми не повинні нічого платити за їхні послуги. Урожай 
буде здоровішим, якщо ми не будемо обприскувати їх хімічними спреями, на запросимо 
птахів на город чи поле. Крім того, ми зможемо насолоджуватися їхньою різноманітністю 
та красою, а також співом.

KAРТА 6. Хімічні забруднювачі - втеча комах, хімічна деградація
Хімічні спреї вбивають не тільки небажаних рослиноїдних комах, а й усі інші види дрібних 
істот, які живуть у нашому саду, а їх присутність приносить багато користі. Хімічні 
речовини в спреях також не корисні для нас. До того ж, коштують вони чимало.

Рішення є простим. Замість цього ми можемо використовувати природні методи – 
наприклад, обприскування кропивою, яке вбиває тлю та додатково зміцнює рослини, 
оскільки діє як добриво та захищає їх від хвороб. Екстракт ромашки відмінно бореться  
з цвіллю, спрей з живокосту – відмінне рідке добриво для томатів.

РУХАЄМОСЬ ЯК ВОДА
14

Мета: діти починають розуміти важливість водно-болотних угідь та процесу утримування 
води. Вони розуміють, що різні типи субстрату (грунту) мають різну водопроникність

Час: приблизно 20 хвилин
Місце: в залі або на вулиці

Матеріали: 
• зразки гравію, піску та глини

• кишенькові лупи
• довідкова нотатка з відповідними поясненнями (додаток 2.5)
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Діти дізнаються про структуру, форму та колір трьох різних зразків надр/ґрунту: гравію, піску 
та глини. Учень має можливість доторкнутися до кожного зразка та уважно спостерігати за ним 
через збільшувальне скло. Під час занять чітко простежується одна з найважливіших функцій 
водно-болотних угідь – утримування води. Учні також поступово вивчають швидкість, з якою 
вода фільтрується через гравій, пісок і глину:

• ГРАВІЙ: троє-четверо учнів грають роль крапелькьок води, решта – гравійні зерна. Діти, які 
грають роль гравію, розсіюються так, щоб вони могли крутитися з витягнутими руками, не 
торкаючись до рук інших. Метою учнів, які представляють краплі води, полягає в тому, щоб 
переміщатися між тими, хто відіграє роль гравію, на протилежну сторону класної кімнати/
відведеної зони.

• ПІСОК: чотири учні грають роль крапельок води, інші учні зображують піщинки. Учні, 
які представляють пісок, встають, розставивши руки в сторони так, щоб їх лікті майже 
доторкалися. Діти, які грають роль крапельок води, повинні переміщатися між піщинками  
в протилежну сторону класної кімнати/відведеної зони.

• ГЛИНА: чотири учні грають роль крапельок води, решта — це глиняні зерна — стоять, 
витягнувши руки якомога ближче до себе, щоб крапельки води не змогли пройти. Діти, які  
мають роль крапельок води, повинні спробувати пройти між тими, хто зображує глину, не 
застосовуючи силу. Можливо, не вдасться перейти. 

Практичним прикладом, який ми можемо згадати наприкінці, є важливість та роль зелених 
зон у місті (на відміну від бетонних зон).

• ОПИС • 

Вчитель також може додати до завдання наочний експеримент, поливши водою 3 зразки 
ґрунту. Вам знадобиться 3 зразки (гравій, пісок, глина), 3 ємності з дном, що пропускає 
рідину, 3 склянки води і 3 підкладки. У кожній ємності буде 1 зразок грунту. Потім троє 
учнів наливають склянку води в кожну ємність за раз і спостерігають, що відбувається 
далі. Результат спостереження вчитель обговорює з учнями, підлаштовуючи коментар до 
віку дітей. (Яка ємність була порожньою першою і останньою? Що є причиною різного 
просочування води?).

• ПРИМІТКА • 



ПОСІБНИК ДЛЯ ВЧИТЕЛІВ • 26 • ЗАХИСТ БДЖІЛ

1

ЧИТАННЯ КАЗКИ

Мета: діти дізнаються, чому важливо випасати тварин на луках
Час: 15 - 20 хвилин

Місце: клас/на вулиці

Матеріали: книга «Дивовижні пригоди Толи, Поли та Непосидька» – оповідання, пов’язані  
з темою охорони природи

Вчитель читає казку «Бджолине зібрання»  
і проводить опитування за змістом.
Приклади запитань:

• Де живуть бджоли-одиночки? 
• Чому цих бджіл називають 
одиночними? 
• Для чого вони збирають нектар 
і пилок?

• ОПИС • 

Одиночні бджоли не живуть роями; кожна бджола-королева піклується лише про 
невелику кількість потомства. У гнізді одиночної бджоли не буває багато «трудівників», 
а тільки самець та самка, здатні до розмноження. Запліднена самка шукає відповідне 
місце для гнізда, сама будує його і дбає про їжу. За своє життя одиночна бджола здатна 
побудувати кілька десятків комірок у кількох гніздах і зазвичай гине ще до того, як 
молоді бджілки виберуться з цих комірок. Одиночні бджоли живуть непомітно, не 
привертаючи уваги оточення. Одні вибирають для своїх гнізд отвори в дереві, які 
залишили жуки, другим підходить пісок або глина, третім пасує гнила деревина.

2

ВИСТАВА ОДИНОЧНИХ БДЖІЛ
Мета: діти знайомляться з різними видами одиночних бджіл та дізнаються  

про їх пристосування до оточуючого середовища
Час: 15 хвилин

Місце: клас/на вулиці

Матеріали: зображення бджіл та опис їх звичок і поведінки (додаток 3.1)

• ДЛЯ ВЧИТЕЛЯ • 
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Вчитель демонструє дітям набір карток. З їх 
одного боку знаходиться зображення бджоли, 
а з іншого – опис її звичок та поведінки 
(додаток 3.1). Діти встають з місць. Учитель по 
черзі показує зображення бджіл різних видів 
і коротко розповідає про те, що вони роблять. 
Завдання дітей – відтворити рухи конкретної 
бджоли.

• ОПИС • 
Obrostki letnie

Додаток 3.1

Бджоли виду DASYPODA HIRTIPES 
вміло збирають пилок. Вони справжні 
рекордсмени: можуть переносити велику 
кількість пилку на ногах (вагою до пів 
грама; тоді як великі медоносні бджоли 
не витримують навіть половини цього 
навантаження). Бджоли збирають мед 
за допомогою спеціальних волосяних 
щіточках на ногах.

Самки БДЖІЛ-МУЛЯРІВ збирають пилок 
за допомогою щіточок, розташованих 
на черевці. Потрапивши на квітку, вони 
трусять животиком, щоб зібрати пилок.

Бджоли МЕГАХІЛИДИ (Megachilidae) 
використовують шматочки листя для 
вистеляння камер у гнізді.

Бджоли родини ГАЛІКТИДИ (Halicti-
dae) переносять пилок на тильному боці 
задніх лапок та на черевці.

Бджоли родини АНТОФОРА 
надзвичайно витривалі. Вони 
активізуються уже наприкінці зими 
та на початку весни (кінець лютого – 
початок березня), коли інші бджоли 
ще перебувають у сплячці. Вони дуже 
рухливі, що дозволяє їм зберігати тепло. 
Ці бджоли напрочуд вправно літають. 
Вони можуть летіти дуже швидко,  
а потім раптово зупинятися і зависнути 
на одному місці протягом хвилини.

Діти повільно кружляють кімнатою, ледве 
піднімаючи ноги, ніби несуть на них 
важкий тягар.

Діти рачки повзають по підлозі, рухаючи 
стегнами вліво та вправо.

Діти удають, що рвуть листя на клаптики.

Діти рухаються з тенісним м’ячем на 
голові або намагаються ходити, тримаючи 
його на спині.

Діти бігають по кімнаті, вдаючи, що 
їм холодно, тоді роблять вправи для 
розігріву (присідають, потягуються, 
стрибають). Вони показують, що літають, 
маневрують у польоті, зупиняються  
і вдають, що зависли на місці.
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Бджоли ANDRENA VAGA своїми 
щелепами виколупують довгі коридори  
в піску або в ущільненому ґрунті. 
Головний коридор розгалужується на дві-
-три комірки. Їх стінки зміцнені воском. 
Будівництво такого гнізда нелегке, тому 
бджоли часто відпочивають: їх можна 
помітити, коли вони визирають з-під 
землі і спостерігають за входом у гніздо.

Ксилокопа фіолетова, або БДЖОЛА-
-ТЕСЛЯР фіолетова має міцні щелепи, які 
дозволяють жувати деревину. 

ДОВГОРОГІ БДЖОЛИ (Eucerini) мають 
довгі вусики.

SPHECODES ALBILABRIS є «зозулею» 
серед бджіл: вона відкладає яйця в гнізда 
інших бджіл.

Діти повзають по килимку і вдають, що 
копають гніздо руками (як кріт), потім 
деякий час відпочивають, випрямляючись 
і озираючись.

Діти удають, що жують.

Діти показують пальчиками вусики 
бджоли.

Діти роззираються, підкрадаються, 
шукаючи гнізда інших бджіл.

3

КАРНАВАЛ БДЖІЛ

Мета: діти переодягаються в одиночних бджіл, це дозволяє їм зрозуміти різноманітність 
комах та їх здатність пристосовуватися до навколишнього середовища

Час: 15 хвилин
Місце: клас/на вулиці

Матеріали: 
• клаптики тканини
• фарбована марля
• обручі на голову
• клаптики вовни

• стрічка або шнур
• дротики обтягнуті волохатим матеріалом

Діти підбирають собі костюми бджіл. Вони можуть одягнути клаптики тканини на ноги, 
імітуючи бджолу виду Dasypoda hirtipes, або причепити собі довгі вусики, як Eucerini. 
Зображення бджіл із завдання № 2 можна використати як зразок для виготовлення костюмів. 
Діти можуть відтворювати поведінку бджіл: збирають пилок, літають, танцюють.

• ОПИС • 
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4

КУЛІНАРНИЙ КЛАС
Мета: діти готують «пилкові булочки»

Час: 15 хвилин
Місце: клас/на вулиці

Матеріали (приблизно для 10-13 дітей): 
• пакет бісквітного печива 

• вершкове масло
• банка з апельсиновим мармеладом

• миска та ложка
• качалка
• пакети

• паперові викладки для кексів 

• ОПИС • 

Діти можуть розкришити печиво самостійно: покласти їх у пакети, зв’язати і розчавити 
качалкою. Печиво можна подрібнити і вручну. Вчитель у мисці змішує товчене печиво з маслом 
і варенням. Кожна дитина отримує шматочок «тіста», формує з нього «булочку» і кладе її  
у папір для кексів.

Самки одиночних бджіл будують гнізда для свого потомства (личинок). У кожній комірці 
вони розміщують зібраний раніше солодкий пилок та нектар. Він є їжею для молодих 
бджілок.

5

ДЕНЬ НАРОДЖЕННЯ МУЛЯРКИ ЗДЕНКИ
Мета: діти дізнаються про розвиток бджіл

Час: 15 хвилин
Місце: клас/на вулиці

Матеріали: 
• стільці та матеріал для їх покриття (ковдра, штора, велика шаль) або наметовий тунель  

з подушками
• форми для кексів з тістечком із завдання №4

• ОПИС • 

Вчитель і діти готують комірки для бджіл. Стільці слід поставити поруч один за одним і накрити 
тканиною так, щоб вона доходила до землі. Діти заповзають у комірку під стільцями, ховають 

• ДЛЯ ВЧИТЕЛЯ • 
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6

БДЖОЛИНІ КОМІРКИ

Мета: діти намагаються створити бджолині гнізда. Вони вивчають різні способи побудови гнізд 
одиночними бджолами

Час: 20 хвилин
Місце: подвір’я, сад або пісочниця

Матеріали: 
• природний матеріал

• фотографії одиночних гнізд бджіл (додаток 3.2)
• рулони туалетного паперу (необов’язково)

Знаєте, як народилась бджола-муляр 
Зденка? Спочатку її мама знайшла 
порожній отвір у дереві і почала робити 
там комірки для своїх дітей. Вона 
покрила стінки кожної комірки воском, 
змішаним зі слиною, щоб  
в оселю не потрапляла вода. Потім  
у комірку поклала солодкий пилок  
і відклала яйця. Після цього бджола 
закрила кожну комірку сумішшю глини 
та слини. Через деякий час із одного  
з яєць вилупилася личинка і почала їсти 
заготовлений пилок. Це була Зденка. 
Зденка росла і росла, поки їй у комірці 
не стало тісно. Тоді личинка утворила 
навколо себе кокон і заснула. Вона довго 
спала, і снився їй холодний вітер, що 
дме надворі. Справді, надворі осінь уже 
змінилась зимою. Зденка весь час спала. 
Нарешті, коли прийшла весна, Зденку 
розбудили теплі сонячні промені. Вона 
почула хрускіт із сусідніх комірок. Це 
сестри Зденки вигризали вихід зі своїх 
комірок. Почувши це, Зденка і собі 
швидко взялася за роботу: вигризла 
вихід, вибралася з гнізда і полетіла на 
волю.

у ній зроблені «булочки» та розігрують сцени, які читає вчитель. Комірки можна створити 
в тунельному наметі за допомогою маленьких подушок: кожна дитина вносить у тунель 
подушечку, яка має відокремлювати камери одну від одної. У цьому випадку булочки необхідно 
з’їсти поза тунелем, до або після виконання завдання. Під час ігор діти спочатку грають роль 
королеви, потім молодої бджілки. Вчитель читає:
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ТРУТЕНЬ ШУКАЄ МІСЦЕ ДЛЯ НОЧІВЛІ

Мета: діти дізнаються, як ночують самці одиноких бджіл (трутні)
Час: 10 хвилин

Місце: сад, подвір’я

Матеріали: немає

• ОПИС • 

Діти збирають природний матеріал, який можна використати для побудови гнізда.

БДЖОЛИ-МУЛЯРИ використовують готові отвори – порожні коридори, пороблені в дереві 
жуками, щілини в стінах, порожні мушлі слимаків. Іноді вони вибирають садові шланги, 
порожнину стебла сухих рослин або очерету. Муляри будують комірки одну попри другу  
і відокремлюють їх сумішшю слини та глини.

БДЖОЛИ МЕГАХІЛИДИ (Megachilidae) вигризають клаптики вербового, березового чи 
грабового листя і вистеляють ними комірки у земляних гніздах або у гнилій деревині.

Діти вирізають кружечки з листя, викопують ямки в землі і вистеляють їх листям. Щоб 
полегшити завдання, діти складають листочки в трубочки з туалетного паперу.

БДЖОЛИ ANTHIDIUM manicatum устеляють гніздечка волокнами рослин.

МЕГАХІЛИ – укріплюють стінки гнізд сумішшю слини та глини або камінчиками.

БДЖОЛИ ANDRENA VAGA будують гнізда в землі, зазвичай у піску, де можна рити коридори, 
якими з’єднують кілька гнізд.

Вчитель пояснює дітям, як трутні шукають укриття на ніч. Якщо вони не знаходять 
відповідного гнізда, то сідають на будь-яку рослину і встромлять у неї свої щелепи. Таким 
чином вони тримаються всю ніч.

Коли вчитель розповідає, що трутень робить протягом дня, діти бігають по саду. Коли  
ж опускається ніч, їм доводиться зупинятися і хапатись за будь-яку рослину або гілочку 
дерева. Розповідь:

• ОПИС • 

Стоїть чудовий день. Трутні літають понад лугом у пошуках інших одиночних бджіл. 
Раптом... що це ?! То надлетіла оса! Трутні втікають і ховаються від неї. Фух, на щастя, вона 
їх не помітила. Наступає ніч…

І знову настає день . Трутні голодні. Вони вирушають на пошуки нектару та пилку з квітів.
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КОЛЬОРОВІ КВІТИ
Мета: діти створюють власні твори мистецтва, які вони використають у наступному завданні

Час: 15 хвилин
Місце: зал/клас

Матеріали: 
• білий папір

• ножиці
• фарби

• палітри для змішування кольорів
• у варіанті 1: кілька дощечок 10х10 см (можна використати картон), міцна нитка, клей, олівець

• у варіанті 2: рурки від туалетного паперу

9

У ПОШУКАХ ЇЖІ
Мета: діти дізнаються, як бджоли знаходять їжу

Час: 10 хвилин
Місце: відкритий простір, дитячий майданчик, сквер, парк

Матеріали: квіти, зроблені під час виконання завдання № 8 (по 3 шт. на дитину)

• ОПИС • 
Діти виготовляють квіти, які вони використовуватимуть у наступному завданні (кожна дитина 
повинна зробити принаймні 3 квітки). Як зробити квіти?

ВАРІАНТ 1
Діти готують квіткові штампи. Для цього вони використовують дерев’яні дощечки (розміром 
приблизно 10х10 см) або картон. Олівцем малюють квіти: дзвіночки, кульбаби, ромашки, 
цикорій. Потім приклеюють нитку по контурах пелюстків. Підготовлені таким чином штампи 
можна занурити у фарбу та зробити відбитки квітів на папері і вирізати їх.

ВАРІАНТ 2
Діти розрізають зигзагами один кінець рурки від туалетного паперу по колу, шириною кілька 
сантиметрів. Тоді загинають отримані «зубчики» назовні. Цей штамп можна занурити у фарбу 
та зробити відбитки на папері. Після висихання фарби квіти вирізаємо.

ТУР 1
Вчитель розкладає квіти на майданчику, де буде проводитись гра. Після сигналу (дзвінок, 
свисток) діти (бджоли) підбігають і шукають квіти, які потім вони повинні нести окремо до 

• ОПИС • 
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ГОТЕЛЬ ДЛЯ КОМАХ
Мета: діти допомагають одиночним бджолам

Час: 45-60 хвилин
Місце: зал/клас

Матеріали: 
• банка (з-під куруздзи, горошку, згущеного молока, близько 400 мл)

• шпагат
• клей

• очерет або сухі стебла споришу чи порожні стебла бузку
• секатор

«гнізда», тобто, до вчителя. Перед тим учитель називає кольори квітів, які діти повинні знайти. 
Наприклад: «Кульбаби цвітуть, принесіть мені жовті квіти». Коли діти знаходять усі квіти цього 
кольору, вчитель продовжує далі: «Дзвіночки та цикорій розквітають, принесіть мені блакитні 
квіти». Гра триває, поки діти не зберуть усі квіти. Отже, бджоли ситі, вони знайшли достатньо 
квітів.

ТУР 2
Перед початком туру вчитель повідомляє, що луг скошений і на ньому тепер менше квітів. 
Цього разу вчитель розкладає половину квіток. Правила збирання квітів такі ж, як і в першому 
турі.

ТУР 3
Перед початком вчитель повідомляє, що луг знову скошений. Цього разу квітів стає ще менше. 
Діти можуть збирати квіти будь-якого кольору (якщо їм пощастить і знайдуть їх) і несуть до 
«гнізда» одну за одною.

ТУР 4
Вчитель розкидає ще менше квітів. Цього разу бджолам справді доведеться дуже постаратися, 
щоб їх знайти. Крім того, цього разу їх переслідує дрозд. Той, кого він спіймав, летить до 
«гнізда» (вчителя), щоб вилікувати рани. Аби одужати, треба тричі присісти, після цього бджола 
може знову повернутися до пошуку квітів.

Бджола родини Chelostoma florisomne готує запас їжі для личинок з пилку та нектару лише 
одного виду квітки – жовтеця (лютик). Тому скошування всієї галявини разом  
з жовтецем може бути небезпечним для них. Бджола родини Chelostoma campanularum 
живиться тільки нектаром дзвоників. Дорослі бджоли можуть збирати пилок з рослин 
різних видів, але личинкам потрібен нектар і пилок тільки із дзвоника. Ці бджоли не єдині, 
які харчуються нектаром квітки лише певного виду. В англійській мові назва квітки, з якої 
живиться бджола, відображена у назві її виду.

• ДЛЯ ВЧИТЕЛЯ • 
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ПРАЦЬОВИТА БДЖІЛКА 

Мета: поміркувати над складністю роботи, яку виконують бджоли, рух
Час: 15 хвилин

Місце: в залі або у дворі

Матеріали: 
• кульки

• кошик / коробка для м’ячів

Учитель розкладає кульки* і ставить кошик посеред саду чи кімнати, потім каже, що кулька — 
це пилок, а кошик — це будиночок бджоли. У випадку соціальної  бджоли, наприклад, це буде 
вулик, а в разі бджіл-одиначок — це буде гніздо в щілинах будинків, на старих деревах,  
а в деяких випадках навіть у землі. Діти в цій грі гратимуть роль бджіл. За узгодженим знаком 
(наприклад, слово СТАРТ або коли вчитель вмикає певну мелодію) діти повинні почати 
збирати пилок (м’ячі). Є тільки одна річ - вони повинні робити це без рук. Тому м’яч необхідно 
помістити між ніг (це перший дозволений момент, коли діти можуть використовувати руки) 

• ОПИС • 

Природа потребує біорізноманіття. Тож давайте дамо їй пишні квіткові газони, посадимо 
фруктові дерева та густі кущі, влаштуємо розарії з пахучими рослинами та ставками. Таке 
середовище може стати чудовим притулком для багатьох видів комах та безхребетних,  
а також місцем гніздування бджіл та інших перетинчастокрилих. Частинка «дикого» саду, 
який не косять регулярно, може служити схованкою для комах та безхребетних. Це місце, 
яке ми свідомо не чіпаємо, а залишаємо його у розпорядженні природи.

Багато видів бджіл та інших перетинчастокрилих знаходять притулок у штабелях дров, 
дерев’яних огорожах або у насипах піску та глини. Килимки з очерету на парканах, 
очеретяні дахи або декоративні шматочки бамбуку – чудове місце для гніздування.

Накрийте банку тканиною і наріжте стебла рослин такої ж довжини, як і висота банки. 
Змішайте трохи гіпсу з клеєм і приклейте стебла рослин до дна банки зсередини. Цей простий 
«готель для комах» можна повісити у зручному місці, наприклад, на паркані або в альтанці, 
на висоті близько метра. Більшість бджіл люблять світло і тепло, тому переважну частину дня 
готель повинен перебувати на сонці. Вхід у готель краще орієнтувати на схід, оскільки бджоли 
активніші вранці.

• ДЛЯ ВЧИТЕЛЯ • 

• гіпс
• вода

• нитки
•  ножиці

• ОПИС • 
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СВІТ ОКОМ БДЖОЛИ

Мета: ознайомити дітей зі специфікою зору бджіл та створити паперову мозаїку з квітів
Час: 30 хвилин
Місце: в залі

Матеріали: 
• кольоровий папір

• ножиці
• шаблон смужки

• олівець
• клей

• видрукований шаблон квітки (додаток 3.3)

• ОПИС • 

Перед тим, як діти приступають до виконання завдання, вчитель розповідає, як бачать бджоли.

Очі медоносної бджоли — це пара великих очей, що складаються з тисячі фасеток 
(граней, мозаїк), і трьох менших очей, т. зв. дорсальні (прості) вічка. Картина бджолиного 
світу створюється шляхом з’єднання окремих точок. Лише коли бджола нависає над 
квіткою, вона може розрізнити квіти, оцінити, чи є в них ще нектар чи ні, і дізнатися, 
як краще до нього дістатися. Бджола сприймає кольори інакше, ніж людина. Вона добре 
бачить білий, чорний, синій і жовтий, але не бачить червоний і зелений. Ці кольори 
розрізняють лише як ступінь білого або чорного кольору. Наприклад, мак, хоча для 
нас здається чисто червоним, містить трохи жовтого в червоному, але для бджіл вони 
здаються темно-жовтими або майже коричнево-чорними, а зелений колір, який ми 
бачимо, є сірим для бджіл. Можна уявити, як це полегшує життя бджолам, адже на 
сірому фоні набагато легше побачити щось кольорове. Наша медоносна флора також 
пристосувалася до сприйняття кольорів бджолами. Суто червоних квітів у нашому 
кліматі мало, а ті, що зустрічаються в цьому кольорі, запилюються в основному 
метеликами і джмелями, які чудово розрізняють цей колір.

і таким чином дійти до кошика, в який слід кинути м’яч (а це другий дозволений момент). 
Діти старшого віку можуть спробувати версію гри без рук. Гра також може проводитися як 
командне змагання, в цьому випадку вчитель має розділити дітей на дві команди, кожна  
з яких матиме свій кошик для кидання м’ячів. Перемагає команда, у якої найбільше м’ячів.

Наприкінці гри вчитель може запитати, чи легко дітям було збирати пилок, чи, на їхню 
думку, бджоли мають легке завдання. Скільки, на їхню думку, медоносна бджола повинна 
відвідати квітів, щоб зібрати один кілограм меду (в середньому близько 4 мільйонів квіток).

* Залежно від віку дітей,  це можуть бути більші м’ячі для волейболу або менші тенісні м’ячі. Завдання буде 
легшим, якщо м’ячі будуть шорсткими або з виступами.

• ДЛЯ ВЧИТЕЛЯ • 
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Після короткого вступу вчитель пропонує 
приступити до виконання завдання. 
Вихователь роздає шаблони квітів, які можна 
знайти на наших галявинах (по одному 
шаблону на кожну дитину) і пропонує 
дітям обклеїти їх кольоровим папером, 
розрізаним на квадрати. В результаті повинно 
вийти зображення, схоже на піксельну 
фотографію або мозаїку. Однак завдання 
буде складнішим, оскільки діти не можуть 
використовувати певні кольори – наприклад 
червоний та зелений.

Залежно від віку дітей, різнокольорові квадрати може підготувати вихователь або самі діти 
повинні будуть розрізати папір спочатку на смужки, а потім розрізати смужки на квадрати.
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ДЕ МЕНІ ПОДОБАЄТЬСЯ?

Мета: діти з’ясувують, де можна знайти поодиноких бджіл, перевіряють вибрану територію 
та оцінюють її з точки зору умов проживання цих бджіл

Час: 30 хвилин
Місце: надворі (в саду, під час зеленої школи)

Матеріали: 
• заламіновані картки, що представляють середовище, сприятливе для одиночних бджіл 

(додаток 3.4)
• фломастер

Вчитель показує дітям зображення різних 
будиночків бджіл-одиночок і пояснює, що 
зображено на малюнку. На 7 малюнках 
представлено місця та матеріали, з яких 
бджоли можуть будувати своє гніздо: 
потріскана стіна, лист шипшини, глиняна 
дорога, згниле дерево, раковина равлика, 
травинка, соснові шишки. Одне поле 
залишається порожнім – тут діти зможуть 
замалювати матеріал, який вони знаходять 
під час польових спостережень і який, на їхню 
думку, може стати в нагоді для будівництва 
бджолиного гнізда. Діти можуть працювати 
самостійно або в групах.

• ОПИС • Gdzie mi się podoba?

Liść róży Zdarty mur

Muszla

Martwe drzewo 

Szyszka

Bita droga

Puste pędy

Додаток 3.4
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Учні йдуть до місця, визначеного вчителем (наприклад, садок дитячого садка), де знаходять 
елементи, зображені на малюнках. Вони спостерігають за ними, потім повертаються до 
вчителя і представляють висновки своїх спостережень. Діти (працюючи індивідуально або  
в групі) отримують від вчителя бал (записаний маркером на заданому аркуші паперу) за 
кожну з перерахованих вище речей, яку знайшли діти в саду. Завдання дітей — знайти 
якомога більше предметів, зображених на картках. Якщо вчитель вирішує, що пора 
закінчувати завдання, він викликає дітей і оцінює, хто виявився спостережливішим. Потім 
він/вона підсумовує, наскільки сад — або місце, де виконувалося завдання — придатне для 
існування одиночних бджіл. Буде добре повторити завдання, але вже в іншому оточенні  
(у лісі, парку, у подорожі) – тоді діти зрозуміють, чим відрізняються окремі місця та які 
елементи необхідні комахам для життя.

14
ГУДИТЬ СЕЙМИК 

Мета: граючи роль бджоли, діти дізнаються про важливість запилення та різноманітність 
лугової екосистеми
Час: 15-20 хвилин

Місце: у залі або на вулиці

Матеріали: 
• палиці

• пензлики
• палички

• мандала (для друку)
• олівці

Учні грають у бджіл на лузі. Кожен вибирає колір однієї з квіток, які цвітуть на галявині.

Кожен учень бере пензлик і за відведений час (наприклад, 3 хвилини, у старших дітей час може 
контролювати однокласник, у молодших дітей - вчитель) кистю ніжно торкається якомога 
більше квіток цього кольору – так він буде переносити пилок між ними. Кожна квітка, до якої 
вона торкається, означається паличкою, втиснутою в землю. Скільки квітів ти торкнувся?

Тепер завдання можна продовжити, безпосередньо спостерігаючи за обраною бджолою на лузі. 
Скільки квітів одночасно відвідає справжня бджола? Чи вони одного кольору/типу?

Завдання завершує вчитель, підсумовуючи спостереження. У природі важлива є 
біорізноманітність видів, і різні види бджіл шукають різну їжу – квіти. Тому охорона та активна 
допомога бджолам так само необхідні, як і збереження різноманітності природних лугів. На сам 
кінець, всі малюють аркуш з луговою мандалою.

• ОПИС • 
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1

ЧИТАННЯ КАЗКИ

• ОПИС • 

Мета: діти дізнаються, чому важливо випасати тварин на луках
Час: 15-20 хвилин

Місце: зала/клас або відкритий простір

Матеріали: книга «Дивовижні пригоди Толи, Поли та Непосидька» – оповідання, пов’язані  
з темою охорони природи

Вчитель читає казку «Луговий оркестр»  
і проводить опитування за змістом.

Приклади запитань:
• Куди літають такі метелики, як 
Сонцевичка? 
• Чому Сонцевичка загубилася?
• Що батько-кролик робив не так?
• Куди пропав оркестр Сонцевички?

• ОПИС • 

2

ВИПАСАННЯ ТВАРИН НА ЛУЗІ

Мета: діти дізнаються, чому важливо випасати тварин на лузі
Час: 10 хвилин

Місце: клас/на вулиці

Матеріали: 
• полотно природнього кольору (бажано розміром 2х2 метри)

• клаптики тканини зеленого кольору розміром приблизно 10x10 см (залежно від кількості 
дітей), гілки (залежно від кількості дітей)

• картки із зображеннями кіз та овець (додаток 4.1) зі стрічкою, щоб карточки можна було 
повісити на шию

• кошик
• дзвіночок

Вчитель розстеляє полотно. На ньому розкладає клаптики зеленої тканини та гілочки – 
це уявна висока трава та чагарники на лузі. Трави і чагарники виростають вище за квіти, 
заслоняючи необхідний простір і світло.
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Вчитель ділить дітей на 2 групи. Одна група – 
це огорожа (4-6 дітей). Діти стають півколом, 
тримаються за руки, створюючи міцну 
огорожу, за якою стоять тварини. 

Друга група – тварини, що пасуться: вівці та 
кози. Кожна дитина вішає на шию картку із 
зображенням тварини. 

Учасники гри стають у два ряди: один ряд – 
тільки кози, другий – тільки вівці.

Jano Gugh a Daphne ©

Додаток 4.1

За командою (наприклад, свисток чи дзвінок) перші гравці з кожної команди дітей біжать до 
лугу, беруть по одному клаптику тканини та по одній гілочці, повертаються до своєї команди 
і стають наприкінці ряду. Наступний гравець вибігає на луг лише тоді, коли попередній 
повертається на своє місце. Зібрані матеріали учасники можуть складати в кошик. Вчитель (або 
старша дитина) може зіграти роль вівчарки і стежити, щоб гравці дотримувалися правил.

Підбиваючи підсумки гри, вчитель дякує усім «козенятам» та «овечкам» за допомогу  
в упорядкуванні галявини. Тепер квіти, що були закриті травою та чагарниками, можуть 
рости вільно. Гру можна повторити після нового розміщення квітів на лузі (завдання 4), щоб 
переконати дітей, що випасання тварин слід проводити періодично. Квіти можна прикріпити до 
полотна за допомогою магнітів, розміщених з обох сторін.

3

КОСИМО ЛУГ

Мета: діти дізнаються, чому важливо періодично викошувати луки
Час: 10 хвилин

Місце: клас/на вулиці

Матеріали: 
• полотно природнього кольору

• клаптики зеленої тканини та гілочки (кількість гілочок та клаптиків має відповідати кількості 
дітей)

• картки із зображеннями кіз та овець зі стрічкою, щоб карточку можна було повісити на шию 
(кожному гравцеві) (додаток 4.1)
• 2 пластикові ложки для меду

• мотузка – 3 штуки по 2 метра кожна
• CD або MP3 – плеєр, з народними піснями, які словацькі травніці співають під час заготівлі 

сіна
• фото або малюнок великої коси (додаток 4.2)
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Вчитель знову розкладає клаптики трави. 
Після випасу тварин настає час роботи 
косарів. Діти, які створили огорожу 
у завданні №2, отримують картки із 
зображеннями кіс. Учитель викладає 
траву на полотно, її необхідно скосити 
у правильному напрямку. Потім він 
розкладає клаптики зеленої тканини, які 
діти будуть збирати, тобто «косити траву».

Вчитель пояснює, що косарі рухаються від 
одного краю лугу до другого, щоб тварини, 
які ховаються в траві (наприклад, гризуни, 
птахи), могли під час косіння вчасно втекти.

Вчитель пояснює, що тварини, звісно, 
взимку не пасуться (залежно від того, 
наскільки сувора зима у даній місцевості), 
адже трава вкрита снігом. Тому траву для 
тварин косять до зими. Доглядаючи за 
тваринами, люди забезпечують їх укриттям 
на зиму та кормом, а саме сіном, тобто 
висушеною травою, скошеною на луках. 

Поки гравці («кози» та «вівці») сидять 
у своїх вольєрах (у визначеному місці 
в класі), косарі, озброєні «косами» – 
наприклад, клюшками для гри в хокей, – 
викошують луг.

Archív Slovenský raj ( Mirka Šárová) a Wikimedia (kosačka) Daphne ©

• ОПИС • 

Додаток 4.2
Всі додатки знаходятося на сайті:
https://tuptuptup.org.pl/visegrad-ua

Вчитель пояснює, що тварини, звісно, 
взимку не пасуться (залежно від 
того, наскільки сувора зима у даній 
місцевості), адже трава вкрита снігом. 
Тому траву для тварин косять до 
зими. Доглядаючи за тваринами, люди 
забезпечують їх укриттям на зиму та 
кормом, а саме сіном, тобто висушеною 
травою, скошеною на луках. 

Під час цієї дії вчитель розповідає дітям про різні лугові рослини: конюшину, кульбабу 
та інші поширені в даній місцевості трави, поживні для тварин. Деякі трави ростуть 
дуже швидко і досягають немалої висоти (вони можуть бути навіть вищими за дітей  
– до 130 см).

Вчитель вибирає двох гравців, які стають поруч, і вони «косять» траву, відкидаючи зелені 
клаптики набік рівними рядами. Щоб гра тривала довше, вчитель може кілька разів 
підкидати перед косарями «нову ділянку трави», тобто, скошені раніше зелені клаптики 
тканини. Гра може бути змаганням: який косар швидше і акуратніше скосить свою ділянку.  
Для відтворення атмосфери сінокосу вчитель включає записи народних пісень.

Скошену траву слід просушити. Діти віють та дмухають на траву, рівномірно розкладають 
її на лузі, перевертають знизу наверх, щоб вона швидше сохла. Скошена і висушена трава 
називається сіном. 
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Вчитель показує і роздає дітям по одному 
зображенню квітів, називає їх. Разом  
з дітьми повторює назви цих рослин. Діти 
розмальовують квіти за представленим 
зразком. Немає значення, якщо дитячі 
малюнки трохи відрізнятимуться від 
справжніх рослин. Потім кожен витинає свою 
квітку і називає її. 

Вчитель пропонує по черзі дітям з жовтими, 
червоними, рожевими та синіми квітами 
піднятися з місця і ще раз повторити назви 
цих рослин. Далі діти розкладають кольорові 
квіти на полотні.

4

НАЗВИ КВІТІВ

Мета: діти виготовляють квіти, заняття на розвиток уяви та моторики
Час: 15–20 хвилин

Місце: клас

Матеріали: 
• контури квітів, що ростуть на лузі (для розмальовки): конюшина, кульбаба, мак, дзвіночки 
та інші; бажано, щоб квіти були великими (наприклад, розміром аркуша формату А5 або за 

розміром клаптиків зеленої тканини) 
• готовий зразок кольорового зображення квітів

• олівці 
• ножиці

• ОПИС • 

Daphne ©Додаток 4.3
Всі додатки знаходятося на сайті:
https://tuptuptup.org.pl/visegrad-ua

5

КОЛЬОРОВИЙ ЛУГ 
ЧИ ОДНОМАНІТНЕ ПОЛЕ?

Мета: діти дізнаються про відмінності між монокультурним землеробством та лукою з різними 
видами рослин
Час: 10 хвилин

Місце: клас

Матеріали: 
• однотонна тканина або хустина, що символізує поле (наприклад, жовтого кольору, як ріпак);
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Wikimedia a Daphne ©

• ОПИС • 

Додаток 4.4
Всі додатки знаходятося на сайті:
https://tuptuptup.org.pl/visegrad-ua

Вчитель пояснює, що людям, звичайно, потрібні поля для вирощування продуктів 
харчування. Однак слід пам’ятати, що розмаїте природнє середовище є більш здоровим  
і забезпечує притулок для багатьох тварин. Тому важливо чергувати орні поля з луками. 

Вчитель накриває половину полотна 
(із 3-го завдання) однотонною хусткою 
(вона символізує монокультурне поле). 
Діти підходять до полотна з квітами, 
підготовленими на попередньому занятті. 
Вчитель звертає увагу дітей на різницю 
кольорів між двома половинами полотна. 
Запитує, яка частина полотна барвистіша. 

Далі демонструє фотографії лугу та поля, 
порівнює їх із тарілкою зі стравами. 
Коли на тарілці тільки один вид страви, 
то виглядає вона монотонною і здається 
несмачною. Хто б хотів з’їсти цілу тарілку 
цибулі? Але коли маємо на тарілці 
широкий набір овочів, кожен знайде те, 

що йому сподобається. Те саме стосується поведінки комах. Комахи одного певного виду 
будуть пити нектар тільки з одних і тих же квітів. Коли ж на лузі ростуть різні квіти, вони 
приваблюють комах різних видів. 

Учитель розкладає на столі картки із зображенням різних овочів та фруктів. Завдання дітей 
– вибрати зображення свого улюбленого плода. Вчитель наголошує, якою важливою для 
здоров’я людини є багатоманітна дієта. Тому так необхідно споживати різні овочі і фрукти.

Вчитель задає запитання щодо біорізноманіття: «Куди прилетить більше комах: на монотонне 
поле з єдиною сільськогосподарською культурою чи на розкішний багатокольоровий луг?».

Варто подбати про нагороду для дітей, які своїми квітами прикрасили такий чудовий луг, що 
приманюватиме до себе багато різних комах.

• 2 зображення однотонних овочів, таких як брюссельська капуста або цибуля (додаток 4.4)
• 3 зображення овочів, які так подобаються дітям: морква, горох, кукурудза (додаток 4.4).  

По можливості використовуйте натуральні овочі або м’які іграшки
• одне фото одноколірного поля та одне фото кольорової галявини, розміром А4-А3

• магніти – по 2 на кожну квітку

• ДЛЯ ВЧИТЕЛЯ • 
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6
ЛУКА – ПРИТУЛОК 

ДЛЯ КОМАХ- РОСЛИН

Учитель роздає дітям картки із зображенням 
комах, які запилюють квіти різних рослин (по 
одному фото на дитину). Потім показує дітям 
зображення 4-х різних квітів із завдання 4 і 
повторює разом з ними їх назви. Після цього 
разом з дітьми він повторює назви комах-
-запилювачів. Діти імітують рухи комах. 
Далі діти отримують зображення квітів з 
комахами на них. У довільному порядку діти 
кладуть свої квіти з комахами на фотографії 
тих самих квітів, розкладених на полотні-лузі, 
активно імітуючи рухи комах та називаючи 
їх. Також вони повторюють самі чи з учителем 
назву квітки, де сидять комахи. 

• ОПИС • 

Daphne ©

Додаток 4.5

Мета: діти розпізнають 4 види комах, які мешкають на луках, і дізнаються про важливість 
біорізноманіття
Час: 10 хвилин

Місце: клас або на свіжому повітрі, якщо дозволяє погода

Матеріали: 
• фото 4 видів квітів із завдання №4 (додаток 4.3)

• ламіновані фотографії різнокольорових квітів, які ростуть на луках, – червона конюшина, 
кульбаби, маки, дзвіночки та інші (залежно від кількості дітей) із комахами-запилювачами, 

що сидять на цих квітах, наприклад, – сонцевик адмірал, бджола медоносна, джміль, бронзівка 
золотиста (додаток 4.5)

Черговість розміщення фотографій може бути довільною. Можна також визначити черговість 
відкладання фотографій з різними квітами і комахами. Наприклад, першими відвідують свої 
квіти метелики, потім бджоли і т. д. Вчитель з дітьми з’ясовує, для чого комахи прилітають на 
луг. Завдяки цьому заняттю діти зрозуміють, що кількість комах-запилювачів залежить від 
кількості квітів на лузі. А це свідчить про те, що луки є важливою функціональною частиною 
навколишнього середовища.
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ВИСІВАЄМО НАСІННЯ
Мета: діти дізнаються, як вони можуть долучитись до збагачення біорізноманіття
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• ОПИС • 

Вчитель пояснює, що людина активно використовує середовище, в якому вона живе,  
і пристосовує його до власних потреб. Потім запитує дітей, чим покриті дороги, щоб нею 
люди могли зручно їздити автомобілем (асфальтом). Асфальт – це твердий матеріал, який, 
зрозуміло, перешкоджає росту рослин. Люди також вважають, що добре мати у своїх садах 
підстрижений газон, який не приваблює комах-запилювачів.

Щоб допомогти метеликам і бджолам вижити в містах, нам слід висаджувати квіти в садах або 
в горщиках на балконах. Ці квіти стануть для комах джерелом їжі (пилок, нектар). Завдання 
дітей – посадити рослини, за якими вони будуть доглядати та спостерігати їх користь для 
комах. На початку заняття вчитель запитує дітей, де проростає насіння квітів? Що їм потрібно 
для росту? Подивіться на небо: сонечко! А що їм потрібно, коли спекотно? Вода! З кожним 
запитанням і відповіддю вчитель демонструє відповідні малюнки.

Перед початком роботи діти підписують свої горщики і приступають до висівання квітів. 
Горщики заповнюють на 3/4 їх висоти. Ґрунт насипають всередину не ущільнюючи (діти 
наслідують дії вчителя).

Після цього посередині роблять пальчиком заглиблення для насінин. Кожна дитина бере від 
учителя по три насіннячка рослини одного виду, вкладає до ямки, загортає її і підливає, щоб 
земля була вологою. Горщики можна поставити на сонячному балконі.
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Мета: слухаючи «лугові» звуки, діти розуміють, що луки біорозманітні. Повторюючи набуті 
знання, діти пригадують, якими способами можна допомогти природі

Час: 10 хвилин
Місце: клас або на свіжому повітрі, якщо дозволяє погода

Матеріали: 
• природні матеріали – камінчики, макові голівки, дерев’яні палички

• фотографії цвіркунів, коників тощо
• записані на магнітофон звуки лугу (цвіркуни, дзижчання бджіл)

ЛУГОВИЙ ОРКЕСТР 

Часs: 15-20 хвилин
Місце: клас

Матеріали: 
• невеликий горщик з отвором у дні

• насіння різних видів квітів, бажано різного кольору (наприклад, календули, незабудок, 
льону, гісопу тощо)
• грунт для квітів

• церата чи цупкий папір для накриття столу
• для дошкільнят: картки із зображенням сонця, води, ґрунту, ґрунтового профілю (для 

кращої візуалізації)
• маркер для підпису горщиків
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• ОПИС • 
Вчитель включає запис лугових звуків. Питання до дітей: які звуки вони чують? Чиї це звуки? 
Чи можуть вони впізнати цих комах (цвіркун, джміль, бджола)? Вчитель нагадує дітям сюжет 
казки про «луговий оркестр». У ній розповідається, як щороку комахи злітаються на наперед 
визначений луг і виконують «Оду до радості» Людвіга ван Бетховена.

У класі, звичайно, не знайдемо лугових комах, але замість них виконати завдання нам 
допоможуть природні матеріали, які перед тим можна знайти на лузі. Діти беруть в руки 
по одному такому предмету і сідають у коло на підлогу. Вони уявляють собі, яким саме 
інструментом може бути предмет в їхніх руках. Потім усі разом з учителем виконують пісню 
про квіти, про весну чи про літо і «грають» на своїх інструментах. Таким чином наші артисти 
створили власний «луговий оркестр».

На завершення заняття діти стають у коло. Вчитель дякує їм за участь у заняттях і запитує: 
Чому луки такі важливі у навколишньому середовищі? Для кого вони найбільш необхідні? 
Чому випасання худоби на луках та періодичне скошування трави на них є таким важливим? 
Які принаймні 4 види лугових рослин ви знаєте? Що таке біорізноманіття? Коли дитина дає 
правильну відповідь, «луговий оркестр» вітає її грою на своїх інструментах. Учитель закінчує 
урок: «Сподіваюся, що завдяки вам наша країна буде квітучою, а луки стануть барвистими та 
виповненими різноманітними комахами, які роблять надзвичайно добру справу: запилюють 
рослини».
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Мета: пояснити дітям, що половина комах зникла з Землі за останні 50 років, показати, як 
важко помітити зникнення найменших істот

Час: 20 хвилин (1 година, якщо діти збираються розфарбовувати комах)
Місце: зал або клас

Матеріали: 
• 100 камінчиків, сірників або папірців

• 4-5 фотографій вихователя (5, 10, 15, 20, 25, 50 років)
• картки зі словами 20 років, 15 років, 10 років, 5 років, ЗАРАЗ

• за бажанням: комахи роздруковані, вирізані, розфарбовані учнями та наклеєні на камінчики 
перед заняттями (додаток 4.6)

КУДИ ПОДІЛИСЯ КОМАХИ? 

• ОПИС • 

Перед початком уроку вчитель готує 100 камінчиків. Можна  наклеїти на камінчики малюнки 
комах, попередньо роздруковані, вирізані вчителем і розфарбовані дітьми. Камінчики будуть 
символізувати кількість комах, які жили на світі 50 років тому. Учитель пропонує дітям сісти 
півколом. Вона повідомляє, що сьогодні поговорить з дітьми на дуже важливу тему – зникнення 
комах.
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Учитель повідомляє, що приніс на заняття фотографії з своєї юності – від дня народження 
до сьогоднішнього дня. Разом з дітьми він хоче побачити, скільки комах зникло від його 
народження.

Учитель малює на землі шкалу часу. Він ставить карти 50/40/30/20/10 років тому і зараз. 
У відповідному місці на часовій шкалі він розміщує свою фотографію свого народження, 
вказуючи, що це було 20/30/50 років тому. Те ж саме робиться з іншими фотографіями. Так 
дітям буде легше уявити, як щось мало статися багато років тому.

Коли всі фотографії будуть розкладені, вчитель розміщує на добре видимому місці 100 
заздалегідь підготовлених камінчиків. Він повідомляє, що камінчики будуть символізувати всіх 
комах у світі, які жили 50 років тому. Вихователь також повідомляє дітям, що саме такою була 
кількість комах, які жили в 1970 році. На жаль, не всі комахи з дитинства вчителя дійшли до 
наших днів. Деякі комахи зникли назавжди, коли він був маленьким або коли він вступив до 
університету. Учитель пригадує інформацію з початку уроку, що протягом 50 років щороку  
1 комаха зі 100 гине назавжди і тепер вони спробують це показати. 

Учитель бере з купки відповідну кількість каменів, що символізує кількість вимерлих комах до 
його народження (якщо він народився в 1980 році, він бере 10 камінчиків, якщо в 1991 році бере 
21 камінчик) і розміщуючи їх на шкалі часу перед фотографією, він усвідомлює, що в момент 
свого народження, наприклад, 15 комах зі 100 загинуло у світі. Сам він не мав можливості на 

Вчені сходяться на думці, що 2,5 з 100 існуючих комах безповоротно зникають 
щороку. Спочатку люди не помічали, що так багато бджіл, метеликів, жуків і бабок 
назавжди зникає з лугів, лісів і ставків. Кілька років тому (у 2019 році) група вчених 
з Великобританії вирішила узагальнити спостереження з 70 країн світу. Результат 
спостереження був жахливий. І натуралісти з Польщі, Німеччини та далекого Єгипту, 
Австралії чи Китаю помітили одне й те саме – кількість комах за останні 50 років 
зменшилася вдвічі! Багато комах безповоротно загинули, а це означає, що на Землі не 
збереглося навіть жодного екземпляра даного метелика чи бабки. Чи це багато? 

Щороку з поверхні Землі зникає 2,5% всіх комах. За останні 50 років, починаючи  
з 1970 року, 50% відомих комах зникли. Якщо ви хочете зберегти правильні пропорції, 
маючи 100 камінчиків, спочатку потрібно взяти 2,5 камінчика, потім 2 камінчики, а потім 
1 і 0,5 камінчики. Щоб легше проілюструвати процес вимирання видів, ми усереднюємо 
кількість і приписуємо 1 камінчик одному році (50 за 50 років).

• ДЛЯ ВЧИТЕЛЯ • 

• ДЛЯ ВЧИТЕЛЯ • 

Учитель своїми словами розповідає:

Чи знаєте ви, що комахи є найчисельнішою групою тварин у світі? Вони живуть як  
у найспекотніших пустелях, так і в полярних регіонах, високо в горах, а в низинах також 
населяють прісні води (озера чи ставки). Вони червоно-чорні, зі смужками і точками, мають 
м’який пух або хітиновий панцир. Вважається, що у світі налічується понад 30 мільйонів видів 
цих тварин. Можна сказати, що це багато. На жаль, багато з них щороку вимирає. 
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Мета: ознайомити дітей зі звуками найпоширеніших комах
Час: 10 хвилин

Місце: зал або клас

Матеріали: 
• мобільний телефон або комп’ютер

• mp3 файл зі звуками комах (додаток 4.7)
• ілюстрації комах (додаток 4.8)

ЗВУКИ КОМАХ 

• ОПИС • 

Перед початком заняття вчитель готує файл mp3 з додатку 4.7, а також друкує або готує 
зображення комах на екрані (додаток 4.8). Вчитель своїми словами розповідає найважливішу 
інформацію про комах.

У світі існує 30 віток видів комах. Вони різноманітні. Найменша комаха — колумбійський 
жук (виду Scydosella musawasensis), який має лише ⅓ мм завдовжки, настільки маленький, 
що його спостерігали лише кілька разів у зовсім інших дослідженнях. Найбільша комаха 
— жук (Titanus giganteus), що мешкає в лісах Амазонки. У довжину може досягати 20 см 
(більше довжини руки дорослої людини!). Хоча це ще ніщо в порівнянні з розмахом крил 
атласу метелика (Attacus atlas). Розмах крил Pawica Atlas досягає навіть 25-30 см. Щоб 
зустріти цього метелика, треба було б відправитися в Китай чи Індонезію. Деякі комахи 
надзвичайно швидкі.

власні очі побачити цих комах. Потім він просить кожну дитину по черзі взяти з купи один 
камінчик і покласти його на підлогу вздовж шкали часу. Між датами 30 до 40 років тому має 
бути 10 камінчиків. Завдяки цій вправі кожна дитина побачить, що на той час, коли вчителька 
була в школі / коледжі / вийшла заміж, зникло достатньо комах.

Під час заняття камінчик за камінчиком втрачається кількість камінчиків у нашій купці, а отже, 
і кількість «комах» на нашій планеті. Хоча кожна дитина взяла лише один крихітний камінчик, 
коли група подивиться на результат своєї роботи, що символізує 50 років, вони помітять, що 
половину камінчиків взято з купи. Наприкінці заняття діти можуть спробувати порахувати 
кількість камінчиків разом і кількість, що залишилася в купі. Вони можуть порахувати, скільки 
комах загинуло під час відвідування вихователем школи, а скільки за останні кілька років,  
з моменту народження дошкільнят.

Ми закликаємо розповісти дітям, що ми повинні поважати та захищати тих комах, які ще 
живуть у світі. Кожна комаха потрібна. Одні розкладають живу речовину, інші запилюють 
квіти, треті є їжею для птахів або дрібних хребетних. Навіть комарі, які нам не подобаються,  
є їжею для жаб і багатьох птахів. Без комах світ не виживе.

• ДЛЯ ВЧИТЕЛЯ • 
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Тепер, коли ми знаємо, що комах у світі все менше і менше, і що вони є дуже-дуже важливими 
істотами на Землі, спробуємо побачити і розпізнати їх краще. Вчитель включає звуки комах діти 
слухають і намагаються вгадати, яку комаху чують. 

Багато комах пережене не тільки велосипед, а й автомобіль, який повільно рухається. 
Бабки можуть розвивати швидкість до 58 км. Швидко, правда?

Про унікальність комах можна було б сказати багато. Однак чи потрібні вони у світі?
 
Це може здатися цікавим, але без комах не було б життя на Землі. Практично всі відомі 
дрібні птахи (синиці, шпаки, зяблики та іволги) харчуються комахами. Комахи також 
є ласощами для багатьох наземних тварин, таких як їжаки, кроти та землерийки. Якби 
не було комах, вищезгадані літаючі та наземні тварини голодували б. А оскільки більші 
тварини харчуються дрібними тваринами, вони також будуть під загрозою зникнення. 
Комахи є не тільки важливою їжею для багатьох тварин. Вони є запилювачами. 
Перелітаючи з квітки на квітку, вони переносять пилок і запилюють. Тільки запилена 
квітка перетворюється на плід, наприклад, яблуко, слива, груша, а також екзотичні 
апельсини і гранати. Якби не було комах, не утворився б і плід.

МУРАХИ:
• присутні на будь-якій географічній широті,
• самці і самки літають, а робочі мурахи не мають крил,
• у них немає жала, але на голові є щелепи, якими вони можуть щось різати, рухати та 

щипати,
• іноді голова і нижня щелепа такі великі, що ми говоримо, що це не робітники, а 

солдати, найчастіше будують власні гнізда, які називають мурашниками.

ЖУК
• розмір коливається від кількох см до 18 см,
• перша пара крил у цих комах твердіша, створюючи покриття для другої, перетинчастої.
• завдяки твердим крилам комаха легко живе в тісних місцях під корою або під 

відмерлим листям,
• ротовий отвір використовується для гризіння коріння, стебла листя або деревини,
• деякі види таких комах (жук-олень) мають щелепи настільки розгалужені, що 

нагадують роги оленя і використовуються в боях за вплив самки.

МУХА:
• переносить багато захворювань,
• часто сідає на нашу їжу та екскременти,
• має лише одну пару крил,
• має великі очі,
• не кусає, її ротовий отвір облизує і смокче.

МЕТЕЛИК:
• характеризується незвичайною формою крил,

• ДЛЯ ВЧИТЕЛЯ • 
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• найбарвистіша з усіх комах,
• тихим, але величним способом переміщення в повітрі,
• його їжею зазвичай є нектар квітів, який він витягує за допомогою згорнутого 

хоботка.

КОМАР:
• укус цієї комахи викликає свербіж,
• самки цих комах висмоктують кров тварин (у тому числі людини). Самці харчуються 

нектаром з квітів,
• личинки розвиваються у водному середовищі, тому, чим більш вологою є місцевість  

і чим більше водойм зі стоячою водою, тим більше комах,
• найнебезпечнішою хворобою, яку передають ці комахи, є малярія та денге  

(у тропічних країнах).

ПОЛЬОВИЙ ЦВІРКУН:
• найчастіше зустрічаємо на луках і полях,
• самці заманюють самок гучними звуками (цвірканням),
• звуки створюються шляхом потирання правого і лівого крил один до одного,
• харчується тільки рослинною їжею - наприклад, листям або стеблами різноманітних 

рослин.

МЕДОНОСНА БДЖОЛА:
• основною їжею цих комах є нектар і пилок квітів,
• завдяки тому, що ці комахи спеціалізуються на поїданні нектару та пилку, вони  

є найвідомішими запилювачами рослин,
• один з видів цих комах називається «медовим» - так як нектар і пил перетворюються 

на мед,
• хоча різні види цих комах можуть жити в стінах, ґрунті і навіть на корі, «медовий» 

вид живе у вуликах, побудованих людиною.

11

Мета: шляхом фізичної активності, в т.ч. стрибки в довжину, діти можуть дізнатись про 
різні види комах – мешканців луків

Час: 15 хвилин (виготовлення коника) + 15 хвилин (стрибки)
Місце: на залі або на вулиці (луг)

Матеріали: 
• кольорові рисунки коника та сарани (додаток 4.9)
• чорно-білі рисунки коника і сарани (додаток 4.10)

• ножиці
• пастелі

• клей
• дерев’яні кілочки

• 2 м міцної мотузки на кожних 3 дітей

ХОП-ХОП, КОНИКУ!
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На початку вчитель показує, як виглядають коник і сарана, пояснює відмінності їх будови.
На різнокольоровій галявині ви знайдете не тільки багато видів квітів, а й різноманітних 
комах. Кожен вид комах має своє місце на лузі, де він може знайти собі їжу. До мешканців лугів 
належать коники та сарана. Як розрізнити ці види? Основна відмінність сарани від коника 
– довжина вусиків. У сарани короткі і сильні вусики, а вусики коників довгі, часто довші за 
все тіло, і тонкі, як нитка. Сарана є травоїдними тваринами, а коники — переважно хижими, 
харчуються комахами: попелицями, гусеницями тощо.

Завдання дітей – підготувати коника/сарану на паличці – розфарбувавши і вирізавши 
з паперу картинку, а потім наклеївши на паличку. Група з 2-3 дітей кладе перед собою 
мотузку (наприклад, на галявині), спрямовану вперед, до кінчиків пальців. Завдання дітей 
– перестрибнути на всю довжину мотузки – кожен раз, у точці стрибка, дитина повинна 
встромляти палицю. З кожним разом дитина намагається стрибати далі й краще, щоб «обігнати» 
інших дітей. Діти можуть випробувати різні техніки: взуття, одна нога, з розбігу тощо.

12

Мета: діти дізнаються про типових запилювачів
Час: 15–20 хвилин

Місце: у залі або на вулиці

Матеріали: 
• таблиця з назвами комах і фотографіями, що показують їх типові ознаки (додаток 4.11)

• рисурки комах до размалювання (додаток 4.12)
• шнурок
• ножиці

• діркопробивач
• олівці

• соломинки

НАШІ ЗАПИЛЮВАЧІ

• ОПИС • 

Учні під наглядом вчителя спостерігають за 
комахами-запилювачами під час їх діяльності 
на квітучому лузі чи у дворі. Потім вчитель 
разом з дітьми обговорюють різні групи комах-
-запилювачів: бджіл, мух, ос, метеликів та жуків. 
Учитель (у випадку з учнями початкової школи 
можлива самостійна робота) ділить  дітей на 
групи (наприклад, 4 групи приблизно по 5 учнів 
– розділених відповідно до віку дітей та розміру 
групи). 

Учитель вирізає перший стовпчик за допомогою 
з різнимих видами комах-запилювачів (додаток 
4.11). Учні познайомляться з представником 
кожної групи запилювачів.

Додаток 4.11
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Потім вчитель відокремлює другий вирізаний стовпчик. Учні надають кожному виду комахи-
-запилювача зображення його типової ознаки.

Вчитель і діти спільно називають квіти, зображені на фотографіях. Вчитель запитує: «Як 
запилювач вибирає свою улюблену квітку?» Потім діти призначають кожному виду свою 
улюблену квітку.

Кожен учень обирає «свого» запилювача, якого розмальовує за шаблоном, пробиває 2 дірки 
і вішає за допомогою шнурка на шию. Потім він перевертає картку, і діти в парах відгадують, 
якого запилювача він представляє (не описуючи). Комаха може бути представлена рухом, 
звуком або приладом, схожим на частину її тіла – наприклад, соломинка в роті уособлює 
присоску метелика тощо.

Картки також можна використовувати для гри в тріо. Учні повертаються і шукають три або, 
можливо, чотири картки, які належать до одного виду запилювачів.

• джміль - волохате тіло з головою з зігнутими щупальцями
• повисюхова муха - одна пара крил
• бронзівка золотиста/звичайна - металеве покриття
• очник волове око (метелик) - вусики денного метелика з подовженим кінцем
• паперова оса - трикутна голова з довгими вусами

• джміль - конюшина
• повисюхова муха - подорожник
• бронзівка золотиста - бузок

• очник волове око (метелик) - волошка
• паперова оса - плющ

• РІШЕННЯ • 

• РІШЕННЯ • 
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1

ЧИТАННЯ КАЗКИ

• ОПИС • 

Мета: мотивація дітей до пізнання перешкод, які має подолати білуга на Дунаю 
Час: 15-20 хвилин

Місце: клас (або на свіжому повітрі)
Матеріали: книга «Незвичайні пригоди Толи, Поли та Непосидька»

Вчитель читає казку під назвою «Пригода 
життя» і ставить дітям питання, пов’язані з 
нею:

• Що робили на Дунаї Тола, Пола та 
Непосидько? 
• Кого зустріли герої на річці?
• Що таке нерест? 
• Чи білуги - це вид тварини під 
загрозою зникнення?
• Хто такі браконьєри? Чи вони друзі 
тварин?

• ОПИС • 

2

Мета: тренування пам’яті, метод, що використовується у вивченні іноземних мов (вивчення 
фраз)

Час: 10 хвилин
Місце: клас (або на відкритому повітрі)

Матеріали: 
• книга «Незвичайні пригоди Толи, Поли та Непосидька»

• друковані малюнки 5-ти казкових героїв з книги (додаток 5.1)

Завдання – пов’язати героїв казки з їх висловами та розташувати речення в хронологічному 
порядку, як вони були у казці (число в дужках).

Речення:
Песик Непосидько: Це буде найкраща осіння пригода, про яку ми могли мріяти! (1)
Білуга Ралука: Я родом з Чорного моря. Це далеко-далеко. (2)
Сова Пола: А чи не загрожує білугам зникнення як виду? Ви впевнені, що їх дозволено 
виловлювати? (3)

ХТО ЦЕ СКАЗАВ? 
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МІГРАЦІЯ ТВАРИН

3

Бульдог-браконьєр: Ми? Полювали? Але ж ми не винні, що якась риба потрапила в сітку. Ми 
просто захищали себе і човна. (4)
Киця Тола: Це нечесно. Як тільки повернемося з відпустки, ми дізнаємось, що потрібно зробити, 
щоб вам допомогти! (5) 

Мета: ознайомлення з річковою екосистемою (середовища проживання білуги) та міграцією 
риби

Час: 15 хвилин
Місце: клас (або на свіжому повітрі), на килимку чи на траві

Матеріали: 
• казка про білугу з книги «Незвичайні пригоди Толи, Поли та Непосидька»

• програвач МР3 для відтворення звуку води (близько 2 хв.)
• стрічки голубого кольору для імітації річкових хвиль (близько 3 м довжиною та  

0,5 м шириною)
• природний матеріал з річки або узбережжя (наприклад, мушлі, качине пір’я, галька)

• синій шнурок для позначення морського кордону
• мапа протікання Дунаю та його дельти (додаток 5.2) 

• фотографія білуги (додаток 5.3) 

• ОПИС • 

Вчитель задає дітям питання, пов’язані  
з казкою. Завдання починається з 
відтворення звуків річки. Назвіть річку, де 
відбувається дія казки? (На Дунаї). 

Вчитель разом з дітьми відтворює річку, 
використовуючи сині стрічки та природний 
матеріал (річкова екосистема). Використайте 
мапу, щоб позначити м. Братиславу, а також 
дельту Дунаю. Синім шнурком зазначити 
берег моря.

Кому допомагали Тола, Пола та Непосидько? 

Wikimedia a Daphne ©

Додаток 5.2
Всі додатки знаходятося на сайті:
https://tuptuptup.org.pl/visegrad-ua

(Рибі Ралуці та її друзям); вам знадобиться подушка у формі риби або кольорова фотографія 
білуги форматом А4 (додаток 5.3). 

Уявіть, що ви така велика риба! Хтось із вас знає, наскільки велика риба білуга? Давайте з’ясуємо 
(5 учнів, що стоять поруч, тримаючись за руки, утворюють ланцюжок довжиною 7,5 – 8 метрів). 
Потім учитель заохочує дітей «плисти» вниз по річці до моря, як це роблять білуги. Звідки 
приплила риба Ралука? (З далекого Чорного моря – діти показують це місце на мапі).
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(НЕ)БЕЗПЕЧНА МІГРАЦІЯ
Мета: Ознайомитися з рибою білугою, дізнатися, що таке міграція риб. Розуміння основних 

цілей міграції, зокрема білуги
Час: 20 хвилин

Місце: клас (або на відкритому повітрі)

Матеріали: 
• мапа міграції білуги (додаток 5.4)

• лавка 
• кольоровий папір (картон)

• рисунки риб, які водяться у Дунаї (щука, судак, окунь, лящ) (додаток 5.4)
• по одній дерев’яній прищіпці для кожної білуги, що імітує рот риби (по 1 шт. на 5 дітей)

• луски з фетру (залежно від кількості дітей; 1 білуга потребує 2 луски)
• 1 паперовий плавник для кожної білуги (додаток 5.4)

• синій шнурок, який символізує берег моря
• жовтий шнурок для позначення кордонів місця нересту риб

Учитель розпочинає заняття:
• ОПИС • 

Вчитель по черзі показує дітям зображення 
різних видів риб, що водяться у Дунаї 
(макети, зроблені у реальному чи 
приблизному форматі), і кладе їх «на річку».  
Далі вчитель пропонує дітям знову взятися 
за руки і сформувати білугу (5 дітей на одну 
рибу). Гра розрахована на кілька команд до 
п’яти учасників кожна.

Кожна дитина виконує окремі функції. 
Перша дитина отримує дерев’яну прищіпку. 
Її завдання – вполювати хоча б одну рибу  
з річки під час міграції білуг з моря у Дунай 
у напрямку Братислави. Друга дитина a - šťuka severná (1,5 m), b - zubáč veľkoústy (1,3 m), c - ostriež zelenkastý (0,5 m), d - pleskáč vysoký (0,5 m)

a

b

c d

Daphne ©Додаток 5.4

Рибі Ралуці довелося мігрувати так далеко від моря, аж до Братислави (це кілька сотень 
кілометрів), бо вона хотіла відкласти ікру саме там, де це робили її бабусі та дідусі. 
Білуга – дуже давній вид риб. Вони жили на землі ще понад 200 мільйонів років тому 
(тому їх сьогодні називають живими скам’янілостями). Перш ніж риба вирушить  
у далеку подорож, важливо подумати, що буде їй потрібно в дорозі. Наприклад, чим 
вона буде харчуватися? Що їсть білуга, адже вона така велика риба? (Меншу рибу).

• ДЛЯ ВЧИТЕЛЯ • 
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відкриває і закриває рот, імітуючи дихання риби через зябра. Третій і четвертий учасники 
тримають по лусці: їхнім завданням є охорона. П’ятий учасник рухає паперовим плавником. 
Функція плавника – забезпечити рух риби. Кожна частина тіла білуги важлива – вона дає 
можливість витримати довгу подорож. Для найменших дітей завдання можна спростити: кожна 
дитина може зобразити одну білугу, тримаючи тільки дерев’яну прищіпку.

Перед початком гри треба пояснити дітям маршрут, показати, де знаходиться річка, якою 
мають рухатись риби (синя тканина, розстелена на підлозі), місцевість, куди вони мігрують 
на нерест (фото Братислави, розташованої за жовтим шнурком) і де знаходиться Чорне море, 
з якого почали свій шлях білуги (за синім шнурком). Учитель ще раз пояснює дітям порядок 
розташування окремих елементів риби. До виконання завдання можете залучити весь клас.

ЕТАП 1 (плавання, як білуга)
Подорож починається восени. Усі білуги (3-4 дитини із п’яти) збираються в морі (за синьою 
ниткою). Їхня мета – рухатися вгору проти течії Дунаю для нересту в околицях Братислави 
(кордон позначений жовтим шнурком). Діти уявляють себе рибами та здійснюють «пробну 
подорож», пливучи вгору до Братислави та назад до Чорного моря.

ЕТАП 2 (харчування)
Щоб пережити довгу подорож, білуга повинна зловити (за допомогою прищіпки) хоча б одну 
малу рибину. Коли діти досягають місця нересту, вчитель перевіряє, чи кожна команда (тобто’, 
білуга) спіймала рибку і чи всі витримали подорож. Потім білуга повертається до моря. Цього 
разу їй також доведеться ловити рибу для харчування.

ЕТАП 3 (небезпека: браконьєри)
Учитель запитує: «Чи може щось загрожувати чи зупинити білугу під час міграції? Ви 
пам’ятаєте, з якою загрозою зіткнулася Ралука, коли зустріла посеред Дунаю Толу, Полу та 
Непосидька? Бульдоги - браконьєри! У нашій грі я буду виконувати роль браконьєра». Вчитель 
пояснює свої дії: він сидить біля річки, як браконьєр, який полює, намагаючись зловити рибу 
своїми руками. Якщо якась білуга потрапляє в зону його досяжності і браконьєр торкнеться або 
зловить рибину, вона більше не може продовжувати свою подорож і повинна стояти на місці.

ЕТАП 4 (небезпека – гребля на річці)
Учитель ставить лавку через річку так, щоб діти не могли її обминути. Що відчувають діти/
риби? (Вони збентежені такою перешкодою). Учитель запитує дітей, що означає лавка. Лавка 
– це гребля на річці, яку неможливо безпечно перетнути (у казці це гребля Габчиково, але 
найближчою до дельти Дунаю є Залізна брама II, розташована приблизно на відстані 860 км 
від впадання ріки у море). Вона зупиняє білугу і не дає їй потрапити на місце нересту. Що ми 
можемо зробити, щоб допомогти білузі? Учитель переходить до завдання №5.

5

ВІДПУСТІТЬ БІЛУГУ НАЗАД У РІЧКУ

Мета: Дізнатись про основні ознаки білуги та її спосіб життя у воді
Час: 10 хвилин

Місце: клас (або на відкритому повітрі)
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Матеріали: 
• кольоровий папір
• клаптики тканини

• м’який папір
• фарби
• клей

• нитка
• ножиці

• рисунок білуги (додаток 5.3)
• паперовий шаблон білуги (для кожної дитини) (додаток 5.3)

• фотографія тами (додаток 5.5)

• ОПИС • 

Через браконьєрів майже всі білуги у Дунаї 
зникли (вони занесені до Червоної книги 
Міжнародного союзу охорони природи, 
у Словаччині мають статус регіонально 
вимерлих). Білуги у казці сказали, що 
вони чекатимуть вирішення проблем, які 
перешкоджають міграції. Саме діти можуть 
запропонувати ці рішення. Як їм допомогти?

Підказки для дітей: 
• поговоримо про важливість міграції  
з друзями і знайомими (виживання видів – 
це біорізноманіття видів); 
• не будемо забруднювати річки (будемо 
дбати про чистоту найближчої річки); 
• розповімо іншим про білугу (поговоримо 
про цих риб, покажемо їх муляжі у музеях, 
прочитаємо у книгах тощо); 
• сприятимемо будівництву безпечних 
міграційних каналів, що дасть можливість 
рибам долати греблі (діти розглядають  
на фотографіях канали міграції риб - 
додаток 5.5).

Wikimedia a Daphne ©

Додаток 5.5
Всі додатки знаходятося на сайті:
https://tuptuptup.org.pl/visegrad-ua

Вчитель прикріплює на видному місці 
фотографію великої білуги, готує матеріали 
для роботи та паперові моделі із зображенням 
білуги – по одній для кожної дитини, щоб 
кожен міг створити власну модель рибки. 
Діти, використовуючи шаблони, створюють 
макет білуги: темно-сіру спину, світло-сірі 
боки і білий живіт (за допомогою фарб  
і кольорового паперу), великий рот (майже на 
всю ширину голови), без зубів, 4 вусики  
в нижній частині голови (за допомогою  
4 відрізків шнурка), луска – як щити (5 рядів 
щитів: 1 на спині, по 2 з боків і на животі – 
наприклад, з картону), подовжена мордочка, 
довгий хвостовий плавець, верхня частина 
якого довша за нижню.

Wikimedia a Daphne ©Додаток 5.3



ПОСІБНИК ДЛЯ ВЧИТЕЛІВ • 57 • ЖИТТЯ ПІД ВОДОЮ

Для закріплення і перевірки отриманих знань діти діляться на 4 групи; вони мають дати 
відповіді на такі питання:

• Група 1: Що таке міграція? Які тварини мігрують і чому?
• Група 2: Що таке вид тварин, який є під загрозою зникнення? (Коли вважається, що вид 
знаходиться під небезпекою? Чи знаєте ви якісь види тварин, що знаходяться під загрозою 
зникнення?).
• Група 3: Опишіть шлях Дунаю та назвіть щонайменше 2 види риб, що водяться у річці 
(Куди пливе ця ріка? Які тварини живуть у річці або поблизу неї?).
• 4 група: Як риби адаптувалися до життя у воді? (Зверніть увагу на плавники, форму 
тіла, луску, зябра).

Наприкінці діти сідають на підлогу у коло і передають один одному макет Королеви Білуги 
(вона може мати корону на голові, адже представляє найбільшу білугу, яка коли-небудь 
плавала в Дунаї). Дитина, що тримає білугу, висловлює побажання річці та її мешканцям. Чому 
для нас важливо, щоб білуга не зникала в Дунаї? (Вона є важливою складовою біорізноманіття 
річки). Діти діляться з цього приводу своїми думками. 

Вчитель закінчує програму: «Вважаю, що одного осіннього дня білуга Ралука та її друзі 
зможуть без перешкод піднятися Дунаєм на нерест, щоб продовжити свій рід». 

6

ЧОМУ БІЛУГА ВАЖЛИВА 
В ЕКОСИСТЕМІ?

Мета: закріплення набутих знань, розуміння значення кожного виду у природі та важливість 
допомоги навколишньому середовищу через позитивні емоційні переживання у дітей

Час: 10 хвилин
Місце: класна кімната (або на відкритому повітрі), на килимку

Матеріали: велика паперова модель білуги чи подушка у формі риби (або кольорові картки із 
зображенням риби, які слід роздати групам дітей)

• ОПИС • 

7

БІНГО «МЕШКАНЦІ РІЧОК»

Мета: дізнатись про біорізноманіття річок 
Час: 20 хвилин
Місце: в залі

Матеріали: 
• планши (додаток 5.6)

• картки для гри в бінго (додаток 5.7)
• фішки (додаток 5.8)

• 
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• ОПИС • 

Вчитель показує дітям картки для гри  
в бінго і по черзі розповідає про мешканців 
європейських річок, зображених на 
фотографіях. Потім він роздає кожній 
дитині першу чи другу ігрову дошку, бажано 
чергуючи їх, щоб діти не підглядали один 
до одного (дошки можна роздрукувати 
та заламінувати, щоб ними можна було 
користуватися довше). Додатково вчитель 
роздає кожній дитині вісім фішок.

Потім вчитель перемішує картки і витягує 
одну, чітко повідомляючи дітям, якого 
мешканця річки він витягнув. Якщо 
дитина думає, що серед своїх карток вона 

Додаток 5.7

має зображення цього мешканця, вона позначає його фішкою, якщо ні - дошка залишається 
недоторканою. Перемагає та дитина, яка перша повідомить, що всі фотографії покриті 
фішками. Для дітей меншого віку вчитель може не тільки повідомити дітям про витягнуту 
фотографію, а й показати її, і тільки після того, як діти добре запам’ятають усі імена мешканців, 
перейти до більш складного варіанту, тобто без показу намальованої картки. Кілька цікавих 
фактів про мешканців річок:

ЛИН
Лини люблять мулисте дно з великою кількістю рослинності. Незважаючи на свій 
обережний характер, він може колонізувати нові, невідомі досі води. Завдяки людині 
його можна зустріти на всіх континентах, звичайно , крім Антарктиди. Відноситься до 
полохливих тварин, і по можливості уникає контактів з іншими істотами. На відміну від 
інших видів, віддає перевагу самотньому способу життя.

ПСТРУГ РАЙДУЖНИЙ
Батьківщиною райдужного пструга є західна частина Північної Америки, але сьогодні ми 
можемо зустріти її майже скрізь. Пструги — це хижаки. Основу їхнього раціону складають 
комахи та їх личинки. Навесні вони також їдять бабок, восени — комах, занесених під 
воду вітром. Пструг також їсть дрібну рибу, жаб і пуголовків.

ВОДОРОСТІ
Водорості є найбільшим виробником кисню на Землі. Дрібні, вільно плаваючі на поверхні 
води, вони утворюють рослинний планктон (фітопланктон), основний корм риб та інших 
водних тварин. Водорості, що осіли на дні водойм, утворюють великі підводні луки, 
які є притулком, годівлею та місцем розмноження для тварин. Відмерлі водорості, які 
опускаються на дно, розкладаються, а мінерали, які в них містяться, удобрюють воду, 
даючи можливість розвиватися наступним поколінням організмів, що саможивляться.

ПЛАНКТОН
Планктон - це невеликі водні організми, які вільно плавають у водоймах. Планктон 

• ДЛЯ ВЧИТЕЛЯ • 
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рухається у воді, переношуючись за допомогою хвиль. Планктон поділяють на три 
групи: зоопланктон (тваринні організми), фітопланктон (рослини) і бактеріопланктон 
(мікроорганізми). Зоопланктон живиться бактеріопланктоном і фітопланктоном. У той же 
час, риби і личинки багатьох видів харчуються зоопланктоном.

ДАФНІЯ
Дафнія зазвичай живе у відкритих водоймах, або чіпляється за водні рослини чи 
опускається на дно. Вночі ховається у глибшій воді, а вдень випливає на поверхню, де 
сонячне світло має найбільшу концентрацію її їжі— фітопланктону. Сама дафнія належить 
до зоопланктону.

БІЛУГА
Спочатку білуга зустрічалася в морях: Чорному, Каспійському та Азовському. Популяція 
з Чорного Моря розмножилося у Дунаї та його притоках (наприклад, Мораві), але 
через спорудження величезної дамби — т. зв. Залізної Брами (Румунія/Сербія), 
дунайські білуги були приречені. Білуги, що жили в Каспійському морі, мігрували 
вгору по Волзі - будівництво дамби в російському місті Волгограді також призвело до 
знищення цієї популяції. В даний час єдиною великою річкою, в якій білуга може вільно 
розмножуватися, є річка Урал, що протікає через Казахстан і Росію.

БОБЕР
Європейський бобер є травоїдною твариною, і переконання, що бобри полюють на рибу,  
є помилковим. Бобер може харчуватись майже всіма доступними частинами прибережних 
і водних рослин - деревами і чагарниками (часто в тому числі осиками і вербами). Повний 
список рослин, які бобри споживають є довгим, налічуючи понад 200 трав’янистих  
і 100 деревних видів. Бобри активні вночі, а вдень бобри проводять час у норах, де сплять  
і відпочивають.

ВИДРА
Видра відмінно плаває. ЇЇ основним кормом є риба, але вона також доповнює їжу 
гризунами та птахами. Видра виходить на полювання вночі. Від води віддаляється дуже 
неохоче. Однак, якщо голод змушує її шукати їжу, вона може здійснювати навіть далекі 
подорожі, під час яких також може нашкодити господарствам, полюючи на домашню 
птицю. Проте зараз це дуже рідкісні випадки.

КОРОП
Зараз короп зустрічається приблизно в 60 країнах на всіх континентах (окрім 
Антарктиди). У багатьох із них вважається шкідником. У США та Австралії він 
вважається небезпечним інвазивним (той, що приносить шкоду) видом. В Австралії немає 
традиції споживання цієї риби, тому з коропа роблять добрива. Харчується личинками 
комах, молюсками, ракоподібними, водоростями та іншими тваринними організмами та 
рослинами.

ВУГОР
Вугор – риба-довгожитель і може досягати віку навіть 88 років. Вугор є мандрівною 
рибою, при необхідності може повзати по суші по вологому грунту, і тоді дихає шкірою. 
Це м’ясоїдний вид і, на жаль, знаходиться під загрозою зникнення.



ПОСІБНИК ДЛЯ ВЧИТЕЛІВ • 60 • ЖИТТЯ ПІД ВОДОЮ

ВИТУШКА ЗВИЧАЙНА
Витушка звичайна є різновидом прісноводних равликів. Витушки регулярно заповзають 
під поверхню води, щоб отримати повітря. Часто вони використовують накопичене 
повітря, щоб швидше вибратися з води. Можна спостерігати, як равлики випускають 
бульбашки повітря з внутрішньої сторони свого панцира. Витушки активні практично 
весь час, зіскрібаючи водорості з різних поверхонь і рослин або обшукуючи дно. Вони не 
їдять здорові рослини, вони можуть лише пошкодити найбільш делікатні, очищаючи їх від 
водоростей.

СОМ
Сом — друга за величиною риба (після білуги) в Європі та найбільша європейська 
прісноводна риба. Досягає в довжину 3 м і масою тіла понад 100 кг (найбільший екземпляр 
мав довжину 2,73 м і важив 130 кг). Характерною особливістю сома є велика, приплюснута 
голова з маленькими очима і двома довгими вусами.

ОКУНЬ
Молодші окуні часто утворюють косяки, старші живуть невеликими групами або 
поодинці. Цікаво, що європейський окунь вночі засинає. Протягом цього часу він 
залишається на дні водойми, спираючись на дно тазовим і хвостовим плавцями. Цей сон 
настільки глибокий, що навіть яскравий промінь світла не розбудить його і не налякає.

ЩУКА
Щука - одна з найбільших прісноводних хижих риб нашої країни. Досягає в довжину  
1,5 м і ваги близько 10 кг (рідко навіть до 20 кг). В основному харчується рибою, але 
також жабами та іншими водними організмами. Як хижак, вона зазвичай чекає на свою 
жертву, ховаючись в рослинності. Іноді вона активно ганяється за косяком риби. Активна 
протягом усього дня, а більші особини також вночі.

ВОДЯНИЙ ОСЛИК ЗРЯЧИЙ
Водяний ослик росте переважно в стоячих водах з мертвим рослинним шаром на дні. Він 
харчується органічними рештками, тоді як сам є відмінним кормом для риб, особливо 
великих видів, таких як сом.

СТРІЛИЦЯ ЗВИЧАЙНА
Стрілиця має три типи листя: підводне (стрічкові), водяне (яйцеподібне) і водяне, що 
росте прямо зі стебла над поверхнею води (стрілоподібне). Також рослина має красиві білі 
квіти, які з’являються влітку.

8

ПІДВОДНИЙ СВІТ В 3D

Мета: створити роботу своїми руками підводного світу, ознайомити дітей з поняттям симетрії 
та дзеркального відображення

Час: 15 хвилин
Місце: в залі
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• ОПИС • 

Учитель бере для роботи шаблон або 
малює гострий чи тупий кут за допомогою 
лінійки та олівця. Якщо у вчителя 
немає двох однакових дзеркал, він може 
використовувати одне пластикове, злегка 
надрізане на тильній стороні ножем для 
паперу або картону і складене навпіл. 
(додаток 5.9)

У кожної дитини має бути своя картка із 
шаблоном, на якому вони малюють підводний 
світ, дотримуючись лінії кутів. 

Діти старшого віку можуть зробити 
малюнок самостійно, а молодші можуть 
використовувати шаблони рибок і водоростей, 
які їм слід намітити, щоб створити власний 
візерунок. Потім діти розфарбовують свої 
роботи. Після завершення цього процесу 
вчитель підходить до кожної дитини з 
дзеркалами і розташовує їх по краях куточка, 
створюючи таким чином об’ємну композицію.

Матеріали: 
• шаблон для виконання роботи (додаток 5.9)

• шаблони риб та морських водоростей (додаток 5.10)
• олівець

• фломастери або олівці
• два прямокутних дзеркала або одне пластмасове, з виїмкою ззаду і складене навпіл
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Зануритися в сильну течію – справжній виклик! Вчителі кладуть мотузку на землю  
і вільно тримають її перед собою. Потім рухають нею, крутячи в різні боки – завдання дітей 
перестрибнути через мотузку, яка рухається. Чи попадуться «діти риби» в сітку? Для цієї версії 
гри потрібні 2 мотузки і 4 вчителя. Кожного разу пара вчителів, що стоять паралельно один 
одному, тримають між собою натягнуту мотузку. Один із двох тримає мотузку постійно на 
рівні дитячих колін, інша пара – на рівні дитячих плечей. За сигналом обидві пари вчителів 
починають ходити вперед-назад з мотузкою. Будь-хто, кого торкнулася мотузка, потрапляє  
в сітку і чекає збоку кінця гри.

10

Мета: діти ознайомлюються з основними етапами розвитку земноводних тварин
Час: 15–20 хвилин

Місце: в залі або на вулиці

Матеріали: 
• набір кіл, позначених цифрами від 1 до 5 (кількість наборів має бути вдвічі більшою за кількість 

груп) (додаток 5.11)
• картки, що показують стадії розвитку жаби (кількість наборів залежить від кількості груп) 

(додаток 5.12)
• картки, що показують стадії розвитку саламандри (кількість наборів залежить від кількості 

груп) (додаток 5.13)
• зображення жаб і саламандр (додаток 5.14)

ЦИКЛ РОЗВИТКУ АМФІБІЙ

9

ВЕЛИКА ПОДОРОЖ, АБО РИБНИЙ 
ФІТНЕС

Мета: у ході гри діти можуть усвідомити перешкоди, які риби долають під час щорічних міграцій
Час: 30 хвилин

Місце: на відкритому повітрі, найкраще на газоні

Матеріали: 2 мотузки, приблизно 10 м кожна

• ОПИС • 

Гра буде нагодою перевірити, які перешкоди повинна подолати риба під час міграції. Повинна, 
між іншим, вміти стрибати та уникати рибальські сітки!

Щоб провести навчання з «рибних» стрибків потрібна одна мотузка. Пара вчителів тримає між 
собою натягнуту мотузку, діти намагаються перестрибнути через неї – з одного боку, з іншого, 
а також з обох боків. Учителі повільно піднімають мотузку. Потім діти по черзі намагаються 
перестрибнути її з розбігу, на одній нозі. Мотузка знову піднімається вгору.
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• ОПИС • 

На початок читель знайомить учнів із типовими 
земноводними, які живуть біля річки та її 
затоків – діти дізнаються про зовнішній вигляд 
та навколишнє середовище трав’яної  жаби та 
вогняної саламандри. Потім вчитель ділить 
дітей на групи (наприклад, 4 групи по 5 учнів, в 
залежності від віку і розміру групи). 

Premeny obojživelníkov. PL2

Кожна група отримує по 2 набори кіл, 
позначених цифрами від 1 до 5, і набір 
змішаних карток, що показують стадії 
розвитку жаби та саламандри.

Завдання дітей – правильно розсортувати 
картки за видами земноводних і розташувати 
їх по колу в правильному порядку, щоб 
показати перетворення жаби та саламандри 
з яйця в дорослу особину. На завершення 
кожна дитина розфарбовує зображення жаби 
та/або саламандри.

Додток 5.12
Всі додатки знаходятося на сайті:
https://tuptuptup.org.pl/visegrad-ua

Додаток 5.14
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1

ЧИТАННЯ КАЗКИ

• ОПИС • 

Мета: пояснення дітям, чому клімат зміюється, а також оговорення можливостей протидії цим 
змінам

Час: 15-20 хвилин
Місце: зал або клас

Матеріали: книга «Незвичайні пригоди Толи, Поли та Непосидька»

Вчитель читає казку і задає контрольні 
питання: 

• Що таке кліматичний саміт? 
• Які звірята брали участь  

в обговоренні кліматичних загроз? Що 
турбувало цих звірят? 

• Які аргументи деяких дорослих 
делегатів випадково почули Грета, Тола, 
Пола і Непосидько?

• Чому ми повинні опікуватись нашою 
планетою? Чи можуть діти також боротися 
зі зміною клімату? 

• ОПИС • 

2

Мета: ознайомити дітей з поняттями «погода» і «клімат»
Час: 20 хвилин, на заповнення всього календаря буде потрібний місяць

Місце: зал/клас

Матеріали: 
• фото сільськогосподарських культур (додаток 6.1)

• фото погодних умов (додаток 6.2) і кліматичних зон (додаток 6.3)
• символи погодних умов і таблиця календаря погоди (додаток 6.4)

 Що таке погода і що таке клімат? Саме з цього має починатися кожна розмова про зміну 
клімату. Як правило, діти плутають ці поняття.

Для початку вчитель запитує: «Ми прокидаємось вранці і дивимося у вікно, щоб належно 

 ГРА «КЛІМАТ ЧИ ПОГОДА?»
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одягнутися. А вдягаємося відповідно до погодних чи кліматичних умов? А коли йде дощ або 
сонячно, ми говоримо про погоду чи клімат?».

Додаток 6.1

Коли говоримо про погоду, то мова йде про стан атмосфери на даний момент  
і в даному місці. Погода може змінюватися з години на годину, або вести себе аномально 
в порівнянні з кліматичними нормами, прийнятими для конкретної географічної зони. 
Описуючи погоду, як, скажімо, у прогнозах, то зазвичай вказуємо температуру, кількість  
і тип опадів, швидкість вітру, хмарність і атмосферні явища, наприклад, гроза або град.

Вчитель пропонує дітям з наступного місяця вести календар погоди і відмічати в ньому погодні 
умови кожного дня. Для цього можна використати календарні та погодні маркери, завантажені  
з додатку. Дитина ставить певний значок у відповідне віконечко, в залежності від того, яка 
погода надворі. Діти на практиці зрозуміють, що погода – це щоденні зміни в атмосфері.

Вчитель запитує: «Маючи щоденну 
інформацію про погоду, чи можемо 
зробити висновок про клімат, в якому ми 
живемо?». Правильна відповідь має бути 
негативною. Адже клімат – це середній 
показник атмосферних даних, зібраних 
метеорологічними службами протягом 
десятиліть. 

Вчитель може навести приклад фермера, 
який вирішує, коли час збирати зернові 
культури. Звичайно, він робить висновок, 
спираючись на прогноз погоди. Так само він 
вирішує, які саме культури йому вирощувати 

– рис, маніоку чи жито (це культурні рослини, які складають основу їжі в різних кліматичних 
зонах). Він вибере культури в залежності від того, в якій кліматичній зоні знаходиться його 
господарство. Рис любить багато вологи і тепла, маніока любить тропічний клімат, а жито 
прекрасно росте в помірному кліматі. Вчитель може показати зображення цих культур.

Вчитель показує дітям зображення різних кліматичних зон і погодних умов (додатки 6.2 і 6.3)  
і запитує, на якому фото – кліматичні зони, а на якому – погодні умови. Чи можемо ми на 
одному зображенні побачити як погоду, так і клімат? На яких? 

3

НАУКА ПРО ГЛОБАЛЬНЕ ПОТЕПЛІННЯ
Мета: ознайомити дітей з поняттям «зміна клімату» та причинами цих змін

Час: 10-15 хвилин
Місце: зал або клас

Матеріали: 
• 2 банки і 1 ковпачок або 2 коробки і 1 покришка

• ДЛЯ ВЧИТЕЛЯ • 
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У казці оленятко Грета намагається запобігти зміні клімату. Але чому наш клімат стає 
теплішим? Вчитель спочатку задає це питання дітям. Учні намагаються дати свої відповіді. 
Далі вчитель пропонує провести два експерименти. 

• ОПИС • 

4

Мета: ознайомити дітей з причинами танення льодовиків
Час: 20 хвилин

Місце: зал або клас

Матеріали: 
• 2 великих горнятка або інші ємності для заморожування води

• вода
• велика посудина (бажано прозора)

ТАНЕННЯ ЛЬОДОВИКІВ 

Аналогічний процес відбувається у банках. Коли банка закрита, повітря в ній 
нагрівається від сонячного проміння, але тепло не виходить назовні і тому температура 
постійно піднімається. Те саме відбувається і з нашою планетою. Парникові гази 
оточують планету, як своєрідне покривало. Сонячні промені проходять через цей шар 
до планети, але нагріте повітря не може охолонути, тому що воно важче від парникових 
газів. Повітря поступово нагрівається все більше, тим самим викликаючи зміни клімату. 
Саме тому так важливо скоротити викиди в атмосферу парникових газів.

Вчитель закладає термометр в одну банку/
коробку і щільно закриває її. Потім 
закладає термометр в іншу, але залишає 
банку/коробку відкритою. Ставить банки 
на сонячному місці. Через 30 хвилин діти 
відкривають банки, перевіряють показники 
термометрів і порівнюють їх. У якій банці 
температура буде вищою і чому? Нехай діти 
спробують відповісти самостійно.

Для кращого розуміння проведіть додатковий експеримент. Візьміть покривало і накрийте 
ним групу дітей. Нехай вони залишаються під ним протягом декількох хвилин. Потім заберіть 
покривало і спитайте, чи їм було тепло? І коли їм було тепліше: коли вони сиділи разом під 
ковдрою чи коли стояли віддалік один від одного, не прикриваючись ковдрою?

 

• два термометри
• велике покривало

• ДЛЯ ВЧИТЕЛЯ • 
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• кілька маленьких камінців
• маркер

• фігурки тварин або маленька лялька

Чому тануть льодовики? Чи впливає зміна клімату на цей процес? Які наслідки танення? 
Експеримент складається з двох частин. 

У першій частині експерименту діти 
досліджують, що відбувається з льодовиком, 
коли температура повітря підвищується. 
Вчитель заморожує воду в горнятку.  
У велику посудину (бажано прозору) вчитель 
заливає багато води і відзначає рівень води 
фломастером. Потім діти кладуть лід у воду  
і стежать за тим, чи змінився рівень води. 
Вони позначають новий рівень води 
фломастером. 

У велику миску вчитель кладе камінці – 
острови, а на них встановлює фігурку тварини 

• ОПИС • 

Підвищення рівня води спостерігається, коли льодовики під впливом зміни клімату 
відриваються від материка і починають дрейфувати в океані. Лід легший за воду. Його 
вершина завжди на поверхні, а 90% льодовика занурено у воду. Величезні маси льоду 
виштовхують воду, через що її рівень підвищується. Якщо таких льодовиків в океані 
буде більше, це загрожує повністю чи частково затопити деякі острови і навіть країни, 
розташовані на узбережжях океанів і морів.

або ляльку – мешканця цих островів. Лід з другої чашки (це буде льодовик) вчитель також кладе 
у миску. Діти обережно наливають воду в посудину – це буде море. Вода повинна покривати 
камінці так, щоб їхня верхня частина залишилася сухою і вода не доходила до фігурки. Через 
пів години діти перевіряють, що сталося з льодовиком, морем, островами і жителями островів. 
Ймовірно, льодовик розтане, а вода частково чи повністю затопить фігурки.

Цей експеримент засвідчує негативні наслідки зміни клімату. В даний час льодовики тануть 
по всьому світу. З 80-х років минулого сторіччя швидкість танення льодовиків значно 
зросла. Є ймовірність, що через глобальне потепління міста Нью-Йорк, Лос-Анджелес, 
Мумбаї, Майямі, Токіо можуть опинитися у воді. Лише з льодовиків Гренландії рівень морів 
і океанів може піднятися на 7 метрів.

• ДЛЯ ВЧИТЕЛЯ • 

• ДЛЯ ВЧИТЕЛЯ • 
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Мета: створити роботу, що стосується теми кліматичних поясів
Час: 30 хвилин

Місце: зал або клас

Матеріали: 
• клей

• піна для гоління
• чорний папір
• суха пастель

• фарби (необов’язково)

ПІВНІЧНЕ СЯЙВО

• ОПИС • 

Танення льодовиків призводить до незворотних змін і знищення цілих екосистем. Північне 
полярне коло страждає в першу чергу. Пропонуємо цікаве творче завдання:  намалювати  
з дітьми Північне сяйво. У цій роботі використовуємо суху пастель, яка добре підходить для 
малювання неба. Крім того, вона досить проста у використанні і дає цікавий ефект. 

Перед тим, як діти приступлять до 
роботи, вчитель демонструє їм фотографії 
Північного сяйва. Довшим боком сухої 
пастелі діти малюють лінії та зигзаги 
на чорному папері, а потім пальцями 
розтирають краї. Вчитель закріплює все 
це спеціальним фіксатом або лаком для 
волосся. 

Поки діти малюють, вчитель готує «пухку» 
фарбу, змішуючи клей і піну для гоління  
в пропорції 50:50. В іншому випадку фарба 

не буде пухкою або зовсім не висохне. Можна для кращого ефекту додати в піну синій  
і фіолетовий кольори, для того, щоб сніг був не тільки суцільно білим. Поки «пухка» фарба не 
застигла, діти можуть під північним сяйвом формувати снігові пагорби, льодовики тощо.

6

Мета: ознайомити дітей зі способами сповільнення кліматичних змін
Час: 15 хвилин

Масце: зал або клас

Матеріали: гральні карти меморі (додаток 6.5), ножиці 

КЛІМАТИЧНЕ МЕМОРІ
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• Заощаджуйте енергію
• Економте воду
• Використовуйте енергоефективне електричне обладнання та альтернативні джерела 
енергії
• Користуйтеся велосипедом замість автомобіля
• Сортуйте сміття
• Висаджуйте дерева та інші рослини
• Обмежте вживання м’яса та молочних продуктів
• Вибирайте для подорожей потяг замість літака

Після розмови з дітьми способів протидії змінам 
клімату вчитель пропонує гру на пам’ять. Вчитель 
друкує на твердому папері або на тоншому, який 
потім ламінується, картки пам’яті з додатку 6.5. 
Карти пам’яті - це набір з 2 аркушів. В одному  
з них представлені ідеї протидії змінам клімату,  
в іншому – приклади неекологічної поведінки. 

Перед використанням карт слід розрізати їх, 
помішати і зображеннями вниз розкласти на підлозі. 

Дітям треба знайти пару ідентичних карт  
і відповісти, чи зображено на ній екологічну дію. 
Перший гравець відкриває дві карти: якщо йому 
вдалось відкрити пару однакових карт, він коментує 
зображення і відкладає їх убік. Якщо гравець 
не знайшов пару, карта повертається назад. Гра 
завершується, коли знайдені всі пари карт. 

Додаток 6.5
Всі додатки знаходятося на сайті:
https://tuptuptup.org.pl/visegrad-ua

7

Мета: поглибити знання про зміну клімату, спонукати дітей більше дізнаватися про глобальне 
потепління, тренувати ручну точність

Час: 30 хвилин
Місце: в залі/класі

Матеріали: 
• шаблон орігамі (додаток 6.6)

• ножиці
• олівці або фломастери

КЛІМАТИЧНЕ ОРІГАМІ 

Що робити, щоб уникнути чи уповільнити зміни клімату? Кілька найважливіших порад:

• ОПИС • 
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• ОПИС • 

Додаткова інформація щодо відповідей на вікторину:

1. ЧИ ОЗНАЧАЄ «ПОГОДА» ТЕ САМЕ, ЩО Й «КЛІМАТ»?
Відповідь: НІ.

Ми визначаємо поняття «погода» під такими явищами, як: опади дощу, вітер, хмарність 
або температура, і вона вимірюється за короткий проміжок часу. Клімат — це прояв 
атмосферних явищ протягом тривалого періоду часу.

2. ЩО НАГРІВАЄ (ПІДНІМАЄ ТЕМПЕРАТУРУ КЛІМАТУ) КЛІМАТ?
Відповідь: Виробництво парникових газів, в т.ч. CO2 і метан.

Учитель роздає дітям надруковані шаблони 
орігамі. Діти спочатку вирізають квадрат, 
а потім складають іграшку, як показано 
нижче. Після складання орігамі діти 
можуть почати бавитись, бажано в парах. 
Одна дитина витягує питання, а інша 
намагається на нього відповісти, після чого 
діти перевіряють відповідь. Після кількох 
раундів вчитель обговорює запитання 
та відповіді з дітьми, а також може 
використовувати додаткову інформацію, 
наведену нижче.

• ДЛЯ ВЧИТЕЛЯ • 

Додаток 6.6
Всі додатки знаходятося на сайті:
https://tuptuptup.org.pl/visegrad-ua
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Парникові гази дозволяють більшій частині сонячних променів досягати планети, 
але поглинають тепло, яке виділяє наша планета. В результаті середня температура 
атмосфери і поверхні планети продовжує підвищуватися. В атмосфері Землі парникові 
гази викликаються як природними процесами, так і діяльністю людини (наприклад, 
виробництво енергії, розведення худоби – особливо корів і свиней, інтенсивний 
транспортний рух).

3. ЯК ЗМІНИТЬСЯ НАШ КЛІМАТ, ЯКЩО МИ ДОЗВОЛИМО ЦЬОМУ СТАТИСЯ?
Відповідь: клімат стане спекотнішим із сильними опадами.

З кожним наступним підвищенням температури наслідки зміни клімату будуть 
тільки посилюватися. Серйозною проблемою буде підвищення температури поверхні 
Землі на +2 °С; підвищення на +4 °C може бути катастрофою; а наслідки підвищення 
температури на +6 °С будуть немислимими. Почастішають екстремальні погодні 
явища (торнадо, град, блискавки, хвилі тепла, зливи та шторми), підвищиться рівень 
води в Світовому океані, тануть льодовики, ми станемо свідками різкого зростання 
інфекційних захворювань та масових міграцій людей та тварини.

4. ЯКИЙ ТРАНСПОРТНИЙ ЗАСІБ Є НАЙБІЛЬШ ЕКОГОЛІЧНИМ?
Відповідь: Велосипед

Велосипед є найбільш екологічним видом транспорту. Він не викидає в атмосферу 
ніяких забруднюючих речовин, тому що працює не від палива, а від енергії педалей, 
які обертаються.

5. ЯКА ГРУПА ТВАРИН НАЙБІЛЬШЕ ПОСТРАЖДАЄ ВІД ЗМІНИ КЛІМАТУ?
Відповідь: плазуни та земноводні

За звичайних умов, коли температура повільно змінюється протягом десятків і сотень 
тисяч років, природа встигала адаптуватися та еволюціонувати. Сьогодні швидкі 
зміни клімату не дають такого шансу. У тваринному світі найбільшу небезпеку 
загрожують земноводні та рептилії. Майже п’ята частина з 10 тис. живих видів 
ящірок, змій, черепах, крокодилів та інших рептилій знаходяться під загрозою 
зникнення.

6. ЧИ ПОТРІБНА СЬОГОДНІ ЕКОНОМІЯ ВОДИ?
Відповідь: так

Для більшості з нас вільний доступ до питної води є само собою зрозумілим. Ми 
ставимося до води як до необмеженого і вільно доступного блага. При цьому 
лише 2,5% світових водних ресурсів становить прісна вода, і менше 0,01% — питна 
вода. Кожна шоста людина на Землі страждає від спраги та хвороб, спричинених 
споживанням забрудненої води. Багатьом людям доводиться долати великі відстані, 
щоб отримати чисту воду. Застосовуючи прості поради щодня, ми можемо сприяти 
зменшенню споживання питної води в наших країнах, а також у всьому світі.

7. ЩО ОЗНАЧАЄ СМОГ: МІФІЧНА ІСТОТА ЧИ ЗАБРУДНЕНЕ ПОВІТРЯ?
Відповідь: Смог – це забруднене повітря
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Мета: навчити дітей, що не всі кольори нагріваються з однаковою швидкістю або з однаковою 
інтенсивністю. Стояти на сонці в чорному светрі вам буде тепліше, ніж у білому. Так само 

чорний асфальт прогріватиметься набагато швидше, ніж білий сніг.
Час: 10 хвилин + перерва півгодини + 15 хвилин
Місце: шкільна кімната або дитячий майданчик

Матеріали: 
• 3 закритих контейнера (коробки): 1 пофарбована в чорний колір, 1 пофарбована в білий,  

1 – в зелений 
• м’яч для гри

• 3 садові/віконні термометри

ЯКИЙ КОЛІР НАЙБІЛЬШЕ 
НАГРІВАЄТЬСЯ?

• ОПИС • 

Вихователь повідомляє дітям, що буде говорити з ними про нагрівання предметів різного 
кольору. Усі спостереження та наукові експерименти показали, що темні об’єкти нагріваються 
на сонці набагато більше, ніж світлі. Це легко спостерігати влітку, коли сонячні промені 
інтенсивні. Коли влітку йдеш по асфальтовій дорозі, тобі тепліше, ніж на траві. Коли хтось 
одягає чорний светр, йому стає набагато тепліше, ніж якби він одягнув білий. Також,  
в арабських країнах, де вдень в тіні досягає 40 °C, майже всі їздять на білих автомобілях,  
а не на чорних. Білий кузов нагрівається набагато менше, ніж чорний. В результаті в білих 
автомобілях холодніше, ніж в чорних. 

ЧАСТИНА ПЕРША - ЕКСПЕРИМЕНТ

Спробуємо провести короткий експеримент і самі перевіримо, чи це так. Вихователь показує 
дітям 3 термометри. Він просить дітей перевірити, чи досягає червона смуга одне й те саме місце 
на кожному з них (чи однакова температура). Коли діти підтвердять інформацію, вихователь 
малює на дошці подібний термометр і відзначає температуру, яка зображена на темометрах.
Після того, як температура була прочитана і записана, вихователь показує дітям три коробки: 

Смог – це забруднювач, який утворюється в результаті поєднання туману, вихлопних 
газів і диму. З’являється у великих містах і промислових районах.

8. ЯКІ НАЙВАЖЛИВІШІ ВИДИ ЗЕЛЕНОЇ ЕНЕРГІЇ?
Відповідь: Енергія води, вітру і сонця

Найбільш інтенсивно використовуваним відновлюваним джерелом енергії є енергія 
води. Вона відповідала за 62,8% енергії з відновлюваних джерел. Іншими джерелами  
є енергія вітру (19,0%), сонячна енергія (8,8%), біопаливо (6,3%) та геотермальна енергія.
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порожню білу, чорну коробку і прозору коробку з водою. Потім він просить трьох дітей взяти 
будь-який термометр, покласти його в коробку на свій вибір, а потім щільно закрити чорну  
і білу коробку. Тепер настав час експериментувати.

Учитель ставить три коробки на будь-яке сонячне місце і залишає їх приблизно на 1-2 години. 
Після закінчення цього часу температура в ємностях повинна значно змінитися, і діти зможуть 
спостерігати зміни.

Через 1-2 години вихователь просить трьох дітей принести ємності. Він розставляє їх по 
порядку: чорну, зелену, білу і просить дітей показати всім, де (або до якої цифри, якщо діти 
вміють читати) пройшла червона лінія. Результати відображаються на дошці.

Висновок простий:
• Чорний колір поглинає тепло - отже, термометр показав найвищу температуру.
• Білий колір відбиває світло – отже, найнижча температура
• Інші кольори трохи поглинають і трохи відбивають світло, отже, контейнер вказував 

середню температуру

Для дітей старшого віку вчитель може спробувати пояснити деякі додаткові явища, пов’язані  
з енергією

Матеріали інших кольорів: зелені дерева, жовті соняшники поглинають частину енергії та 
відображають частину енергії. Їм не жарко і не холодно.

Сонячна енергія, яка досягає нас, перетворюється в тепло, коли вона торкається якогось 
об’єкта. Коли світло проходить від Сонця до Землі, воно мчить через вакуум, тобто 
абсолютно порожній простір. Коли він ні з чим не зустрічається, він виділяє тепло. Тому 
в космосі дуже-дуже холодно. Однак, коли світло досягає Землі й торкається будь-якого 
об’єкта: будинку, дерева, тротуару чи коробки, воно утворює тепло (енергія світла 
перетворюється на теплову).

Вчені помітили, що світло (включаючи інфрачервоні хвилі) відбивається від білих 
поверхонь, як куля (м’яч) (кажуть, що білий має високе альбедо = високу відбивну 
здатність). Замість того, щоб передавати тепло білому предмету, вони відбиваються 
від нього. Тому під час катання на лижах або санках можна обпекти шкіру. Світло 
відбивається від снігу і потрапляє на наше обличчя знизу. Тож нас бомбардують 
сонячним світлом з двох сторін: від сонця і від снігу.

Однак, коли світло досягає чорної поверхні, ця поверхня поглинає світло разом із 
вивільненою тепловою енергією. Чорна поверхня швидко нагрівається. Майже все тепло, 
що виділяється сонячними променями, залишається на цій поверхні. Так було з нашою 
чорною коробкою. Вона швидко нагрілась і залишилась теплою. Те саме і з асфальтом. 
Він швидко нагрівається, і ми відчуваємо темпло, коли доторкаємося до нього.

• ДЛЯ ВЧИТЕЛЯ • 
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ЧАСТИНА ДРУГА - РУХЛИВА ГРА

Маючи на меті, щоб діти добре запам’яли отримані знання, вчитель пропонує їм пограти 
разом. Вихователь пропонує дітям сісти в коло. Учитель стає в центрі кола і видає себе за 
сонце. Він каже, що м’яч — це або сонячні промені, або світло, яке посилається на землю.

• Коли вчитель вигукує слово – БІЛИЙ – завдання дитини відбити м’яч, не спіймавши 
його.
• Коли вчитель вигукує слово - ЗЕЛЕНИЙ - дитина має зловити м’яч і через деякий час 
кинути його вчителю.
• Коли вчитель вигукує слово – ЧОРНИЙ – дитина ловить м’яч і більше не повертає. Він 
міняється місцями з учителем і прикидається гарячим сонцем.

Гра триває до тих пір, поки діти не засвоять правила гри.

9

Мета: діти можуть дізнатися про життя білих ведмедів та біди, спричинені прогресуючою 
зміною клімату і які суттєво впливають на їхнє подальше існування

Час: 30 хвилин 
Місце: в класі або на вулиці (на галявині)

Матеріали: 
• текст оповідання про діда ведмедя

• 5 шматочків блакитної марлі або іншого тонкого матеріалу або 2 метри мотузки
• 5 штук картону або іншого легкого матеріалу (1 х 0,5 м - одна штука на 5 дітей)

• плюшевий ведмедик (бажано полярний) як дід ведмідь

• ОПИС • 

Далеко на півночі Антарктиди жили два брати-ведмеді. Дні проводили граючись,  
а вечорами ходили в гості до діда-ведмедя і просили його: «Дідусю, дідусю, розкажи, як 
було на світі, коли ти був малим». 

Діда ведмідя не потрібно було довго просити і починав розповідати: «Коли я був малим, 
так само, як і ти, скрізь були крижини, вкриті снігом. Ми з братом цілими днями 
ганялися по їх поверхні і бавились. Мама навчила нас полювати. Вона привела нас до 

МАЛИЙ МОЖЕ БІЛЬШЕ – РОЗПОВІДІ 
ДІДУСЯ ВЕДМЕДИКА

Вчитель і діти за допомогою блакитної марлі (або іншого тонкого матеріалу чи мотузки) 
відзначають 5 місць на підлозі, дотримуючись відповідну відстань між ними. Ці місця  
є отворами для дихання тюленів. Потім учитель читає дітям вголос розповідь про дідуся 
ведмедя, а діти показують почуте. За потреби вчитель читає текст двічі, а діти показують лише 
після другого читання.
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ополонки на кризі, де ми тихенько сідали і чекали на тюленів, а коли один з’являвся – 
хапали його. Звичайно, іноді тюлень вислизав від нас, тоді ми невдоволено гарчали  
й муркотіли. Але коли нам вдалося зловити тюленя, ми відразу витягали його з води  
і могли наїстися досхочу. 

Після їжі ми з мамою разом відпочивали. «Не варто стрибати й бігати одразу після 
обіду», — попереджала мама. Однак, коли мама дрімала, ми тихенько відходили і гралися 
в лапки, і ви це теж знаєте, коли б’єте один одного лапками. Ми ганяли по льодовиках  
і стрибали між крижинами. По морю пливли величезні глиби льоду, і ми катались на них. 
Як весело було! Ми проводили змагання, хто найдальше стрибне на лід – іноді з нього 
також падали в море. Звісно, тоді треба було плавати, але, на щастя, плавати ми, ведмеді, 
вміємо добре.

Проте деякий час тому все змінилося, я вже тоді був старшим, досвідченим ведмедем, 
ви тільки народились. Льодова поверхня ставала все меншою і меншою, крижини було 
рідко видно, лід та сніг танули, тепліло. (Вчитель розставляє у класі картонні коробки, 
які символізують крижини.) Усі ведмеді зібрались біля тих крижин, що залишилися. (Усі 
діти мають застрибнути на картон.) Місця ставало все менше, ми топтали один одного 
лапами і штурхали один одного. Але найстрашнішим був голод. Коли лід розтанув, 
тюлені плавали по всьому морю і не потребували ополонки, щоб дихати.

- Дідусю, а коли знову буде сніг чи лід? Ми хочемо знову ганяти по льодовиках.
- Хто знає, хлопці? А тепер, миттю, лягайте спати. Мама певно вже вас шукає. Надобраніч!
Брати-ведмеді росли й міцніли — лід теж зростав і міцнів. Ведмеді могли успішно 
стрибати між крижинами, які ставали все більшими і зростались разом. Знову з’явилися 
ведмеді, які чекали в проміжках між льодовиковими щитами на тюленів. Наші маленькі 
ведмедики виросли сильними, незалежними ведмедиками, які ходили по льодовиковому 
покриву.
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Мета: діти усвідомлюють значення лишайників як незвичайних організмів і важливих 
біоіндикаторів
Час: 20 хвилин 

Місце: ззовні/ на дворі

Матеріали: 
• живі лишайники (на деревах, каменях тощо)

• кишенькові лупи
• лінійка

• робочий аркуш (додаток 6.7)
• олівець

ЛИШАЙНИКИ ПОКАЗУЮТЬ ЗМІНУ 
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• ОПИС • 

Лишайники не є типовими рослинами з корінням, стеблами і листям. Їх тіло називається 
таломом або сланню, і воно зазвичай складається з гриба і водоростей. Завдяки цій 
чудовій співпраці вони можуть вижити в екстремальних умовах, навіть у космосі.

Ви знаєте, що таке лишайники? (Учитель показує приклад живого лишайника на 
гілці або корі дерева.) Лишайники відомі як біоіндикатори - організми, чутливі до 
забруднення навколишнього середовища, зокрема до накопичення важких металів. Ми 
підемо в парк чи будь-яке інше місце, де вони ростуть, і познайомимося з ними ближче.

Учитель знайомить дітей з темою.

Учитель виходить з учнями на вулицю  
і роздає їм аркуш, на якому вони відзначають 
результати своїх спостережень. Діти шукають 
різні види лишайників і за допомогою 
лупи помічають такі ознаки: грунт, колір, 
зростання в тіні/на сонці, близькість до 
джерела забруднення. 

Старші учні (початкова школа) можуть 
спробувати оцінити вік лишайника. 
(Підказка: лишайники з кіркою, схожі на клен, 
хрусткі,нагадують карти, ростуть від центру 
слані до країв приблизно на 1 мм на рік).

Нарешті, вчитель та учні зосереджують  
увагу на зборі інформації, яка буде зазначена 
в останній колонці робочого аркуша: чи 
джерело забруднення близько?

Додаток 6.7
Всі додатки знаходятося на сайті:
https://tuptuptup.org.pl/visegrad-ua

Потім учитель запитує: «Чи знали ви, що лишайники багато розповідають нам про зміну 
клімату в навколишньому середовищі? Вони скажуть нам, чи повітря є забруднене, сухе чи 
вологе та багато іншого. Багато видів ростуть тільки в чистому середовищі. Ви також помітили, 
що лишайники найбільш чутливі до забруднення повітря?» (Підказка: їх форма нагадує «міні-
-кущі» - у довідці слань у формі кущика).

Наприкінці завдання вчитель заохочує дітей поспостерігати за лишайниками — нехай вони 
спробують знайти чагарники під час наступних походів у гори (або в таке ж інше чисте, 
неміське середовище).

• ДЛЯ ВЧИТЕЛЯ • 
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