
 

22 квітня – Всесвітній День Землі, свято єднання народів планети у 

справі захисту навколишнього середовища, збереження тих багатств і 

природних ресурсів, якими наділила нас природа. 

Уперше День Землі був відзначений у 1970 році, і з того часу його 

проводять щороку 22 квітня. Це – день чистої Води, Землі й Повітря, який 

має на меті об’єднати людей планети для захисту навколишнього природного 

середовища, привернути увагу до екологічних проблем нашої планети. Цей 

день – нагадування про екологічні катастрофи, день, коли кожна людина має 

можливість замислитися над тим, що вона може зробити для розв’язання 

екологічних проблем. 

З метою розвитку в учнів творчих здібностей, розширення знань про 

екологію; формування громадянської позиції щодо захисту довкілля, любові 

до рідного краю; виховання небайдужого ставлення до проблем охорони 

навколишнього природного середовища, рекомендуємо в закладах загальної 

середньої освіти провести дистанційні заходи: 

 години екокомпетентності: «Земля – наш дім», «Земля кричить 

«SOS»!»; 

 лайфхак «Спецвідходи у нас вдома»; 

 віртуальні екскурсії заповідниками України; 

 відеоконкурс «Річка мого дитинства»; 

 фотоконкурс «Ми – люди землі»; 

 ековікторини: «Дивосвіт природи», «Екологічні проблеми». 

До Дня Землі UNICEF організовує урок у з екології та кліматичних змін 

«Планета – мій дім». Запрошують долучитися також українських вчителів. 

Урок створено, щоб розповісти учням про екологічну культуру, 

відповідальне споживання в контексті цілей сталого розвитку та надихнути їх 

щоденними діями протидіяти зміні клімату. 



Урок розрахований на учнів 5-8-х класів, але, за потреби, учителі інших 

класів можуть адаптувати матеріал. Провести урок можна як онлайн, так і 

наживо. 

Аби долучитися до цього уроку, учителям потрібно: 

• перейти на платформу EdEra; 

• ознайомитись зі сценарієм уроку, поясненнями до вправ і робочого 

зошиту учня, рекомендаціями і додатковими матеріалами; 

• завантажити матеріали до уроку (презентація, робочий зошит для учня, 

відео); 

• пройти невелике тестування. 

Учителі, які успішно пройдуть тестування, отримають сертифікат 

учасника, розрахований на 2 академічні години. 

Заклади загальної середньої освіти, які проведуть уроки, можуть 

отримати в подарунок набір для створення станції моніторингу якості 

повітря. «За допомогою цього простого приладу школа долучиться до збору 

даних про якість повітря у своєму населеному пункті для Saveecobot, єдиного 

в Україні екологічного чат-боту, який поєднує дані про забруднення, 

забруднювачів та інструменти захисту довкілля», – повідомляють в UNICEF. 

Щоб взяти участь у розіграші подарунків, потрібно: 

• провести урок та зробити декілька фото проведеного уроку разом з 

учнями; 

• опублікувати їх у Facebook із хештегом #планета_мій_дім; 

• обов’язково заповнити форму учасника до 21 квітня включно. 

Результати розіграшу повідомлять 50 переможцям поштою у День Землі, 

22 квітня. 

Звертаємо увагу, що всеукраїнський проєкт «Мішечок» запрошує 

школярів Сумщини стати частиною руху з поширення доступних 

екологічних рішень. Мета – сформувати звичку користуватись 

багаторазовими торбинками в побуті. 

З 6 квітня 2021 року Міжнародний молодіжний рух «School Recycling 

World» закликає шити екомішечки для користування в повсякденному житті. 

Торбинки можуть ставати щоденною корисною звичкою в кожній родині – 

альтернативним пакуванням при покупці товарів. 

До участі в проєкті запрошуються активні школярі Сумської області. 

Учасники стануть частиною руху ековідповідальних споживачів. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



З положенням проєкту та конкурсу можна ознайомитись за посиланням: 

https://docs.google.com/document/d/1CkYN_GLZiCDoTs3zHYhV6zinpimo1qqT

G3NLUAwQYpo/edit 

Організатор проєкту – громадська організація «Міжнародний 

молодіжний рух «School Recycling World». Конкурс відбувається за сприяння 

Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України, Міністерства 

освіти і науки України, Українського державного центру позашкільної 

освіти, Національного еколого-натуралістичного центру та за підтримки 

генерального партнера – компанії PepsiCo Україна. 

Рекомендуємо добірку корисних та цікавих матеріалів, які допоможуть 

провести захід до Дня Землі: 

1. Вікторина до Дня Землі. URL: https://vseosvita.ua/library/viktorina-do-

dna-zemli-131643.html (дата звернення 02.04.2021). 

2. Вікторина до Дня Землі. URL: https://mamabook.com.ua/ 

onlinetest/bezkoshtovna-viktorina-do-vsesvitnogo-dnya-zemli/  

(дата звернення 07.04.2021). 

3. Еко-вікторина «Земля – наш спільний дім». URL: 

https://naurok.com.ua/eko-viktorina-zemlya---nash-spilniy-dim-81673.html 

(дата звернення 02.04.2021). 

4. Майстер-клас «Еко-торбинки» URL: https://burdastyle.ua/masterclasses/ 

eko-torbynky-dlya-ovochiv-ta-fruktiv-mayster-klas (дата звернення 

07.04.2021). 

5. Екологічний квест. URL: https://vseosvita.ua/library/ekologicnij-kvest-do-

dna-zustrici-ptahiv-434874.html?fbc (дата звернення 07.04.2021). 

6. Екологічні загадки. URL: https://vseosvita.ua/library/ekologicni-zagadki-

60098.html (дата звернення 02.04.2021). 

7. Пізнавальний мультик про шкоду, яку сміття завдає довкіллю. URL: 

https://mamabook.com.ua/piznavalnyj-multyk-pro-shkodu-iaku-smittia-

zavdaie-dovkilliu/ (дата звернення 02.04.2021). 

8. Презентація «Джерела екологічної загрози». URL: https://naurok.com.ua/ 

prezentaciya-dzherela-ekologichno-zagrozi-224843.html (дата звернення 

02.04.2021). 

9. Як провести виховну годину з екологічної безпеки. URL: 

https://naurok.com.ua/post/yak-provesti-vihovnu-godinu-z-ekologichno-

bezpeki (дата звернення 02.04.2021). 
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