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Проблема, над якою працюю: 

“Пошук та використання 

інноваційних технологій в 

екологічній освіті дітей 

дошкільного віку” 
 



Вимоги Базової програми “Я у Світі” щодо роботи з дітьми з 
екологічного виховання. 

Виховання любові, 
чуйності, 

доброзичливого 
ставлення до об’єктів 

природи 

Виховання культури 
поведінки, 

відповідальності за свої 
вчинки в природі 

Виховання потреби у спілкування 
з природою, уміння спостерігати 
й відчувати її красу й гармонію 

Розвиток інтересу, 
прагнення до пізнання 

природи 

Формування здатності та 
вмінь піклуватися про 

природні об’єкти 

Екологічно спрямована 
діяльність 



Традиційні форми роботи з 
дітьми з екологічного 

виховання:  
Спостереження; 

Бесіди; 

Милування; 

Проблемні ситуації; 

Дидактичні ігри, вправи; 

Пошуково-дослідницька діяльність; 

Розгляд картин, ілюстрацій; 

Художня література; 

Праця в природі. 



Нетрадиційні форми роботи з 
дітьми: 

Екологічні стежини; 

Екологічні акції; 

Екологічні проекти; 

Психолого-педагогічне проектування; 

Науково-експерементальна діяльність. 



 

Інтерактивні методи та прийоми: 
 

Метод мікрофона; 

Хвилинки роздуму; 

Крісло “мрійника”; 

Крісло “оповідача”; 

Рухові емпатії; 

Полілоги; 

Піраміда запитань; 

Метод навмисних помилок; 

Методи ТРВЗ; 

Складання екологічних казок; 

Схеми-піктограми; 

Моделювання екологічних ситуацій; 

Екологічні ланцюжки; 

Метод “сендплею”. 



Психолого-педагогічне 
проектування 



Досліди 

    Ефективність екологічного 

виховання залежить від активної 

дослідницько-пошукової діяльності 

дитини в    природі. Інтерес дітей до 

природи активізую шляхом 

залучення їх до проведення 

дослідів. 



Екологічний проект “Повітря 
повинно бути чистим” 



Співпраця з науковими 
співробітниками Прилуцької 

дослідної станції. 
 

 

Науково – експерементальна робота з дітьми 

 



 

Співпраця з батьками 
 

 Традиційні форми роботи з батьками: 

-Батьківські куточки,екологічні газети для 

батьків; 

-Колективні перегляди; 

-Дні відкритих дверей; 

-Консультації; 

-Батьківські збори; 

-Папки-пересувки. 



Нетрадиційні форми роботи з батьками: 

-Ділові ігри, тренінги; 

-Усні журнали, домашні завдання; 

-Анкетування, тестування, пам’ятки; 

-Диспути, круглі столи; 

-Екскурсії в природу; 

-Спільна праця, “трудові дисанти”. 



Досвід кращого родинного 
виховання сім’ї Мамченко 

Життєве кредо: 

“Жити в єдності з 

природою. 

Не тільки помічати й 

милуватися в прекрасним 

в природі, а й своїми 

руками покращувати  

природне довкілля”. 



Гурток художньо-екологічного 
спрямування для дітей молодшого 

дошкільного віку “Барвисті 
долоньки” 



Робота з педагогічними 
кадрами: 

Консультації: 

“Значення еколого-розвивального середовища 

у ефективності формування екологічної 

культури дошкільників”; 

“Технологія проектування психолого-

педагогічної взаємодії дітей та дорослого”; 

“Використання методу проектів у вихованні 

екологічної культури дошкільників”. 

Керівництво творчою групою педагогів ДНЗ з 

проблеми: “Оновлення змісту екологічної освіти 

в контексті Базової програми “Я у Світі”. 
 



Видання методичного посібника 

Науково-методичний центр управління освіти 

Прилуцької міської ради 

Чернігівської області 

                

 
 «Творчо-розвивальні технології в екологічній освіті 

дітей дошкільного віку» 

(Методичний посібник) 

Прилуки-2011р. 



«Перед людиною відкрилася радість 

життя тому, що вона почула шепіт листя і 

сюрчання коника, дзюрчання весняного 

струмочка і переливи срібних дзвіночків 

жайворонка в гарячому літньому небі, 

шерхіт сніжинок і стогін завірюхи, лагідне 

хлюпання хвилі і урочисту тишу ночі – 

почула і, затамувавши подих, слухає сотні 

й тисячі  років чудову музику життя. 

Умій і ти слухати цю музику. Дорожи 

красою, бережи її.» 

                                          

В.О.Сухомлинський 


