
                  «Затверджую» 

Директор школи   ( підпис)           Олена Прийма  

                                           П Л А Н 

                  виховної роботи на квітень 2020 – 2021  н.р. 

            ЦІННІСНЕ  СТАВЛЕННЯ  ОСОБИСТОСТІ ДО ПРИРОДИ 

         ( МІСЯЧНИК ЕКОЛОГІЧНОГО ВИХОВАННЯ ШКОЛЯРІВ ) 

Мета: Формування в учнів екологічної культури,усвідомлення себе частиною 
природи; виховання почуття відповідальності за природу як національне 
багатство, як основу життя на Землі; залучення вихованців до активної 
екологічної діяльності; виховання в учнів нетерпимого ставлення до тих, хто 
завдає шкоди природі. 

 1.Провести виховні години, години спілкування: 

А).1. «Будь природі другом»                                протягом  місяця 

   2. «За життя – без сміття». 

   3. «Ліси,поля,повітря,вода –то вічний і святий величний храм». 

                                  1-4 класи                                класоводи 

Б). 1.  «Хто природу не тривожить, тому вона допоможе» 

      2. « Давайте, друзі, разом природу берегти!» 

      3.  Відеопрезентація «Про проблеми забруднення» 

                                   5-6 класи                          класні керівники.    ( онлайн) 

В). 1.« Знай і люби свій рідний край» 

      2. « У світі чудової природи» 

     3. « Мальовнича моя Україна» 

     4. Відеопрезентація «Екологічні проблеми людства» 

                                 7-8 класи                        класні керівники    ( онлайн) 

Г).1. « Молодь і екологія» 

    2. « Природа, цивілізація, людини: пошук гармонії». 

    3. Відеопрезентація «Екологія. Природа – наш дім». 



                             9-11 класи                         класні керівники  ( онлайн) 

2. ЕКО -ГРА  для початківців «Сортуємо сміття – рятуємо планету» 

                  1-4 класи               12-14 .04                   Чуприна В.М. 

3. Творча майстерня вчителів природничих наук «Виготовлення моделі 
квітки» 

                                                   13.04                          Чуприна В.М. 

4. Виготовлення ЕКО – іграшки 

                                                  12-16.04                       Чуприна В.М. 

5. Відеопрезентація «Еко - вікторина».      ( онлайн) 

                   6-7 класи                 13.04                            Сунцова Н.М. 

6.STEМ – проєкт «Скелет хребетної тварини» ( онлайн) 

                     7 класи                   13.04                           Чуприна В.М. 

7. STEM - проєкт «Смачні 3D структурні формули речовин». ( онлайн) 

                     8-11 класи              12 – 16.04                  Чуприна В.М. 

8. Відеопрезентація «П’ять екологічних проблем України».( онлайн). 

                      8-9 класи             14- 15.04                       Сунцова Н.М. 

9 .STEM - проєкт «Амінокислоти: від атома до мультимеру». (онлайн) 

                      10 класи                       16.04                   Чуприна В.М. 

10. Проєкт «ЕкоТехноАрт». 

                                                            17.04                    Старкова Ю.В. 

11. Екологічне відео «Вода – безцінний дар природи». (онлайн) 

                   5 класи                          16.04                         Голота Т.Б. 

12. Челендж «Чисте довкілля – чисте сумління» 

                      5-11 класи                  17.04                        Чуприна В.М. 

13. Відеоурок до Міжнародного Дня підсніжника ( онлайн) 

                     5 класи                          19.04                      Голота Т.Б. 

 



13. Відеопрезентація «Яка краса навколо!»        

                                                   19.04                             Старкова Ю.В. 

13. Соціальна реклама, присвячена Міжнародному дню Землі. 

                                                  22.04                               Старкова Ю.В. 

14.STEM – проєкт з географії «Я відкрила новий материк». ( онлайн). 

                   6-7 класи              20-23.04                            Манжула О.І. 

15. Відео, фоторепортаж « У стилі  ЕКО». 

                                                    20-21 .04                         Старкова Ю.В. 

16. Виставка – роздум «Бережіть природу і вона збереже нас». 

          шкільна бібліотека           22 .04                             Савченко О.Г. 

17. Екологічний урок «Люби свій край – про воду дбай» 

                        3-4 класи             22-23.04                          Савченко О.Г. 

18.STEM - проєкт  «Виготовлення моделі вулкану» ( онлайн). 

                     6 класи                   19-23.04                          Манжула О.І. 

19. Фотовернісаж «Еко – іграшка» 

                                                      14-16.04                        Старкова Ю.В. 

20.STEM – проєкт з біології «Сад на підвіконні»  ( онлайн). 

                         6 класи                   26.04                            Лебеденко Л.В. 

21.Відео – квест «Безпечно, цікаво та весело». 

                                                        27.04                             Старкова Ю.В. 

22. Виставка – нагадування «Трагедія не має повторитися» 

               шкільна бібліотека         26.04                              Савченко О.Г. 

23.  Відеофільм «Чорнобиль за хвилину до аварії»  ( онлайн) 

                         8-10 класи            26-28.04                           Савченко О.Г. 

 

 



 

24. День Чорнобильської трагедії  ( відеопрезентація)  (онлайн) 

                           9-11 класи                            26.04            Чуприна В.М. 

                                                                                              Старкова Ю.В. 

25.  Тиждень знань з основ  безпеки  життєдіяльності. 

                             ( за окремим планом) 

                   1-4, 5-11 класи            26 – 30.04                      Борщ В.Г. 

                                                                                               Терещенко О.В. 

 

Заступник директора школи з ВР    ( підпис)            Валентина Борщ              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

2.Провести екскурсії та прогулянки до лісу, річки « Заглянь в природу 
нашого селища». 

      на протязі місяця ( 2-4. 5-8 класи)    класоводи, класні керівники 

3.Оформити книжкову  викладку « Будь природі  другом» 

         до 03.04.2019 р.     Овчар О.П. 

4.Бібліотечні уроки   «   Парки і сади – окраса Землі». 

            24-25.04.2017 р.           1-4 класи            Овчар О.П., класоводи   

5. Місячник « Екологічна весна»  

А). акція   « Посади  дерево і збережи його»        (   на протязі місяця )                       

Б). трудовий десант у сквер                                   ( на протязі  місяця) 

В). години  спілкування, класні години  « Щастя-це бути з природою, бачити 
її, говорити з нею», « У природі – у рідному домі»       

              22-26.04.2019р.                 8-11 класи                   класні керівники 

6.Проводити  трудові десанти  по  благоустрою скверу та шкільного подвір’я.  

          постійно                    1-4, 5-11 класи      класоводи, класні керівники. 

7.Відзначення Дня Землі: 

       22.04. – 24.04. 2019р.                      5-11 кл. вчителі географії,хімії, біології. 

- бесіди « Шануймо природу усюди й завжди»    

 - акція «За чисте довкілля».              

                                                              (класоводи, класні керівники) 

8.День довкілля. 

             15-20.04.2019 р.           1-4, 5-11 класи    класоводи, класні керівники. 

9. Організувати походи  « Природа рідної  Краснопільщини». 

              на протязі місяця    5-11 класи           класні керівники  



10.Відзначення Дня Чорнобильської трагедії    ( згідно плану ) 

          22- 26.04.2019 р.          1-11 класи   класоводи, класні керівники 

                                                 КВІТЕНЬ 

         

    МІСЯЧНИК  ЕКОЛОГІЧНОГО  ВИХОВАННЯ ШКОЛЯРІВ 

МЕТА: 

- виховання  любові,чуйності, доброзичливого ставлення до об’єктів 
природи; 

- виховання  культури поведінки, відповідальності за свої вчинки у 
природі. 

1. Провести тематичну виховну годину « У світі чудової природи» 
2. Провести бесіду з елементами тренінгу  Мальовнича моя Україна». 

3. Взяти участь в акції «Посади дерево і збережи його» 

                        ( 08-27.04.2019 р.) 

4. Провести годину спілкування  «У природі – у рідному домі». 

5. Брати участь у трудових десантах по благоустрою скверу та шкільного 

подвір’я.  

                          ( постійно) 

6. День Землі ( фото – виставка)      22.04 

7. День Чорнобильської трагедії (година повідомлень)       26.04 

8. Взяти участь у флешмобі  «Я – відповідальний»     26.04 

                 

 

 


