ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСНА БІБЛІОТЕКА ДЛЯ ДІТЕЙ

Інформаційні ресурси
на допомогу екологічному вихованню дітей дошкільного віку
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ІНТЕРНЕТ-РЕСУРСИ НА ДОПОМОГУ ЕКОЛОГІЧНОМУ ВИХОВАННЮ
Програми екологічного виховання в дитячих садках
Соціальна мережа працівників освіти http://nsportal.ru/detskii-sad/okruzhayushchii-mir/programma-po-ekologicheskomu-vospitaniyudoshkolnikov Рабочая программа по окружающему миру по теме:
Программа по Экологическому воспитанию дошкольников. Опубликовано 28.06.2012
("Большеберезниковский детский сад "Теремок"). Основна ж мета пропонованої програми прищеплення основ екологічної культури дошкільнятам, показати взаємозв'язок живих організмів
і неживої природи, вплив людини на навколишній світ. У всіх групах заняття ведуться з вересня
по травень включно. Заняття ведуться в системі:
Різновікова група - 1 годину на тиждень
середня група - 1 годину на тиждень
старша група - 1 годину на тиждень.

Фестиваль педагогических идей «Открытый урок» :
http://festival.1september.ru/articles/601740/ - Экологическое воспитание дошкольников в ДОУ:
программа Павлова Валентина Алексеевна, воспитатель детского сада (авторська програма).
Помимо основного блока работы с детьми, в программу добавляться блок работы с родителями.
http://festival.1september.ru/articles/611363/ Авторская программа "Матушка-природа" по
формированию начал экологической культуры детей. Серед основних принципів роботи:
використання спостереження, експерименту, вирішення ігрових проблемних завдань моделювання
і самостійна продуктивна діяльність дітей; Робота з дітьми не обмежена рамками занять
(попередня робота, різноманітні супутні форми роботи: свята, розваги, конкурси та вікторини
екологічного змісту); В програму включені додаткові блоки: «Я - Людина - частина природи»,
«Природа мого рідного краю».

Досвід екологічного виховання в Україні
http://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BB
%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B5%20%D0%B2%D0%B8%D
1%85%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D0%B4%D0
%BE%D1%88%D0%BA%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8F%D1%82%
20%D0%B2%20%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%96&
source=web&cd=2&cad=rja&ved=0CCcQFjAB&url=http%3A%2F%2Fmkrmk.at.ua%2
F_tbkp%2Fekologichna_stezhyna.doc&ei=fDirUIZ4pLzRBePDgMAG&usg=AFQjCNHir
A1SzvYy3_CgKDqAv3WNF6gHBQ – посилання на завантаження методичного посібника
«Екологічна стежина» для вихователів ДНЗ. 2011р.
Даний методичний посібник містить конспекти занять, бесіди, спостереження, вірші, загадки,
легенди, які вихователі зможуть використати у своїй роботі. Матеріал підібрані відповідно до
зупинок на екологічній стежині.
Посібник створено для розвитку екологічної культури дошкільників, вміння поводитися в природі.
Дитячі садки (ДНЗ) України
http://sadiki.in.ua/pedagogi/276-ekologchne-vihovannya-doshklnikv.html
Екологічне виховання дошкільнят. Методика екологічного виховання, досвід перших екологічних
програм в Україні, екологічна культура фахівця дошкільного виховання. Опубліковано
27.07.2011р.
Садочок (дитячі садочки Києва)
http://www.sadochok.org/343/napryamky-roboty/
Екологічне виховання в дитячому садку (з досвіду дитячого садка №343 м. Києва): схема
природоохоронного виховання дошкільників, організація і проведення цільових прогулянок на
природу, форми роботи з дітьми дошкільного віку з екологічного виховання, сучасні вимоги щодо
організації природоохоронної праці дошкільників
Сайт Посмішка(Сумський спеціальний дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №20
"Посмішка"м.Суми, Сумська область) http://posmishka.org/skarb/metodika-organizatsiyi-diyalnosti-z-doshkilnikami-v-kutochku-prirodi/
Методика організації діяльності з дошкільниками в куточку природи
Ця методика дозволить реалізувати наступні завдання екологічного виховання:
виховування гуманного ставлення до природи;
формування системи екологічних знань та уявлень про природу;
розвиток уміння бачити і відчувати красу, привабливість кожного елемента довкілля; милуватися і
захоплюватися ними;
включення у посильну еколого-зорієнтовану діяльність.

Сценарії заходів та ігри на екологічну тематику
Центр екологічної інформації м. Херсона http://eco.ks.ua/games.htm рухливі екологічні ігри для дошкільнят
Сайт Городищенського дошкільного навчального закладу №4 «Зірочка» http://horodyschednz4.edukit.ck.ua/metodichnij_kabinet_dnz/materiali_krayeznavchogo_zmistu_dlya_roboti_z_ditj
mi_doshkiljnogo_viku_gorodischensjkogo_dnz_4_zirochka/ekologichna_gra_kvitka_dobra/
Екологічна гра «Квітка добра» для дошкільнят та молодших школярів.
Международный русскоязычный социальный образовательный интернет-проект http://www.maaam.ru/stati/konspekty-zanjatii-v-detskom-sadu/yekologicheskii-kvn-v-detskomsadu.html Экологический КВН в детском саду «ЗИМА НЕ ЛЕТО - В ШУБУ ОДЕТА» Конспект
интегрированного занятия в старшей группе (экология, музыка, развитие речи) автор: Вера
Синозорцева. Використовуються такі ігри, як «Танець сніжинок», «Чий слід» та музикальні
конкурси.
Методична скарбничка вчителів міста Нікополя http://www.vchiteli.dp.ua/index.php/homepage/pochatkova-shkola/127-vikhovnij-zakhidekologichna-gra Виховний захід: Екологічна гра. Розрахована для початкової школи. Гра
розрахована на дві команди, використовуються загадки, ігри, прислів’я та приказки.
Дитячий ЕкоРух України
http://ecorezerv.ucoz.ua/index/distancijna_majsternja_ekosim_ja/0-11
Запрошення до участі у проекті Тетяни Васильєвої (член Дитячого ЕкоРуху України) "Мама,
папа, я - екологічна сім´я". Подано 11 завдань для виконання. Завдання також підійдуть для
виконання класом або школою. Розраховано для молодшого та середнього шкільного віку.
Особливістю проекту є те, що тут дітям та батькам пропонуються практичні завдання:
виготовлення шпаківні, пташиної годівнички тощо.

Конспекти занять
Дошколенок.Ру. (Сайт воспитателей детских садов):
http://dohcolonoc.ru/conspect/2634-puteshestvie-na-lesnuyu-polyanku-itogovoe-korrektsionnologopedicheskoe-zanyatie.html «Путешествие на лесную полянку» (итоговое коррекционнологопедическое занятие в подготовительной к школе группе).
http://dohcolonoc.ru/conspect/2384-konspekt-zanyatiya-neobyknovennyj-vozdukh.html Конспект
занятия
по
исследовательской
деятельности
с
детьми
старшей
группы.
Тема: «Необыкновенный воздух».
http://dohcolonoc.ru/conspect/2708-konspekt-neposredstvennoj-obrazovatelnoj-deyatelnostiznakomstvo-s-khomyachkom.html Конспект непосредственной образовательной деятельности по
ознакомлению с окружающим во второй младшей группе на тему: «Знакомство с хомячком».
http://dohcolonoc.ru/conspect/2697-konspekt-integrirovannogo-zanyatiya-puteshestvie-v-zimnijles-dlya-detej-rannego-vozrasta.html
Конспект
интегрированного
занятия
«Путешествие в зимний лес» (для детей раннего возраста).
Фестиваль педагогических идей «Открытый урок»:
http://festival.1september.ru/articles/419289/ конспект занятия по экологии "Вот так лес! Полон
лес загадок и чудес!"Пиндюрина Татьяна Ивановна, воспитатель
http://festival.1september.ru/articles/557087/ Конспект открытого экологического занятия "Город в
степи"Быстрянцева Елена Викторовна, воспитатель-эколог.

Екологічні медіаресурси
http://www.youtube.com/watch?v=EEdn6igiEXo&feature=watch-vrec
Соціальна реклама «Мальчик и Земля» у вигляді мультфільму російською мовою, який у
доступній формі розповідає дитині про необхідність дбайливого ставлення до оточуючого
середовища. Розмова з дитиною відбувається від лиця планети Землі.
http://www.youtube.com/watch?v=Cesi7wW_vc8&feature=related
«Вырубка лесов. Берегите лес!». Мультфільм для дошкільнят про знищення людиною лісів.
http://www.youtube.com/watch?v=oBIEywzvIwI
«Спасите нашу природу!». Мультфільм про екологію англійською мовою.
http://www.youtube.com/watch?v=XFtKzIY3UOI

«Колобок. Экологическая сказка». Відома всім казка, перероблена студією «Мультиком» для
екологічного виховання дітей.
http://www.youtube.com/watch?v=FvhLuquMQLc
«Экологический мультик о лесе». Короткий мультик з піснею.
http://www.youtube.com/watch?v=IpYJoIYzPpE
Екологічний мультфільм «Как дед великое равновесие нарушил».
http://pozitivchik.info/2011/03/top-10-pozitivnyx-eko-filmov-i-multikov-dlya-detej/
«Позитивчик. Инфо». ТОП 10 позитивних еко-фільмів та мультиків для дітей. («Валли», «Делай
ноги». «Долина папоротников. Последний тропический лес.», «Бемби», «Месть пушистых»,
«Лесная братва», «Освободите Вилли», «Крик совы», «Куринный побег», «В поисках Немо»)
http://www.zelife.ru/ecovideo/69-ecoanimation.html
«Зелайф. Природа внутри». Добірка мультфільмів по екологічному вихованню дітей.
http://ecodnepr.dp.ua/index.php/component/content/article/100-materials/772-info
Сайт Державного управління охорони навколишнього середовища в Дніпропетровській області.
Екологічний м/ф про необхідність розділу сміття (папір, пластмаса).
http://www.ecology.md/section.php?section=media&id=3562
Сайт «Ecology.md». Короткий зрозумілий без коментарів мультфільм «Екологія-це…» (зберігання
електроенергії, зменшення шкідливих викидів, приклад для оточуючих, наше майбутнє).
http://www.eco-live.com.ua/content/blogs/tvarini-vryatuyut-planetu
Сайт «Екологія життя» представляє добірку з 11 коротких гумористичних пластилінових
мультфільмів «Тварини врятують планету», у яких тварини демонструють як треба вести
екологічно-нешкідливе життя. Ці мультфільми були випущені для каналу Animal Planet студією
Aardman Animations. До кожного з роликів приведено переклад українською мовою відповідних
реплік диктора та слоганів.
http://www.youtube.com/watch?v=OF9JI_fO20Y&desktop_uri=%2Fwatch%3Fv%3DOF9JI_fO20
Y
Forest Fires – Лісні пожежі.
Анімаційний мультфільм про те, як з’являються пожежі в лісі і до чого вони можуть призвести.
http://www.youtube.com/watch?gl=US&hl=ru&client=mvgoogle&rl=yes&feature=related&v=QsSMQwK9IE0
Gail goes on an adventure – Пригоди рибки Гейла.
Мультфільм про рибку Гейла, яка живе в маленькому акваріумі. Але йому сумно, і тоді в нього
з’являється можливість використати свої три бажання: жити у великому ставку, харчуватися так,
як коли він був вдома, не стати жертвою риб-хижаків, та повернутися в акваріум!

Комп’ютерні екологічні ігри
Сайт Екологія життя http://www.eco-live.com.ua/content/blogs/eco-ego-ekolog-chna-flesh-gra
Он-лайн флеш-гра Eco-Ego. Пропагує здоровий спосіб життя, дбайливе ставлення до оточуючого
середовища. Гра має обмеження у часі – 6 хвилин.

Екологія Херсонщини
Центр екологічної інформації м. Херсона http://eco.ks.ua/creation_eco.htm, у т. ч. екологічні казки херсонських та деяких українських
авторів.
http://library.kherson.ua/young/taur_eco.htm
«Екологія Херсонщини» - інформація про стан довкілля нашого краю, зокрема у м. Херсон.
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