
“ Сталий розвиток – це такий розвиток, який задовольняє потреби сучасності, 

але не ставить під загрозу здатність майбутніх поколінь задовольняти свої 

потреби ” 

Природа – це домівка людства і джерело 

ресурсів для його життя. Людина – невід’ємна 

частина природи. Виховуючи в дітей  любов до 

природи, рідної землі, навчаючи їх оберігати 

навколишню красу, ми формуємо зачатки 

екологічної  та моральної свідомості, 

духовності,  гуманізму. Соціологи довели, що 

якщо діти отримують знання  і поради з 

проблем і можливостей їх розв’язання, вони, 

найімовірніше, дивитимуться  в майбутнє  з 

більшим оптимізмом, ніж діти, що мають про 

них недостатні уявлення. Таким чином, освіта 

для сталого розвитку тісно пов’язана з життям молодих людей та їхнім майбутнім, а, 

отже, повинна стати одним з пріоритетів. 

Поняття сталого розвитку виражає досить просту ідею: Необхідно досягнути 

гармонії між людьми з одного боку і суспільством та природою – з іншого.  

Тому однією з річних задач ЗДО № 4 «Росинка» є  «Формування у 

дошкільників мотивації до дій і моделі поведінки орієнтованих на сталий стиль 

життя». 

З 25.01 по 29.01.2021р. в ЗДО № 4 «Росинка» пройшов тематичний тиждень 

«Дошкільнятам – освіта про сталий розвиток». Були проведені різні форми 

організації освітнього процесу з питань бережного 

ставлення до природи, економного споживання 

ресурсів, забруднення навколишнього 

середовища, сортування сміття для закріплення 

дітьми моделей поведінки, орієнтованих на 

сталий стиль життя. 

Дошкільнята  мали можливість взяти 

участь  у різних цікавих  групових заходах, 

присвячених питанню сталого розвитку. 

 

 

Тема: Спілкування 

Підтема:  Привітання. 

Кожного дня ми спілкуємось одне з 

одним, щоб жити разом. Щоб люди допомагали 

нам і добре ставились до нас, з ними треба 



підтримувати гарні стосунки. Такі стосунки у нас починаються із щоденного 

привітання. 

Підтема: Подяка. 

Нам у житті нерідко потрібна допомога, участь, увага інших. Тому так багато 

підстав для щирої подяки тим, хто робить нам добро. 

Підтема: Допомога і підтримка. 

          У всіх нас різні можливості: є сильні і слабкі, дорослі і маленькі, здорові або 

хворі. Ті, хто сильніші, допомагають слабким, а дорослі – малечі.  

Якщо ми не можемо справитися з якоюсь дією самі, завжди просимо когось про 

допомогу. Якщо бачимо, що хтось потребує допомоги, ми не байдужі, запропонуємо 

допомогу і допоможемо. 

Тема: Ресурси 

Іграшки - наші друзі. Вони допомагають нам 

цікаво проводити час, знаходити собі друзів. Але 

інколи їх занадто багато і улюбленими стають 

лише ті, з якими ми граємось. А непотрібні - 

засмічують довкілля! 

Тож цікаво не тому, кому купують все нові 

іграшки, а тому,  

хто вміє грати з тими, що вже є. 

Підтема: Папір – наше спільне багатство. 

Неможливо уявити собі наше життя без 

паперу, який ми у різний спосіб використовуємо 

щоденно: 

книги, газети, 

робочі 

записи, серветки, туалетний папір, обгортки, 

листівки тощо. Але за папір ми сплачуємо дуже 

високу ціну, адже його виробляють з дерев, 

вирубуючи цілі ліси. Щоб зберегти наших 

зелених друзів, ми дуже ощадливо 

використовуємо папір, до крихітного клаптика. 

 

Підтема: Вода – наше спільне багатство. 

Вода - найцінніше багатство, без якого 

життя на Землі неможливе. Запаси чистої води 

на Землі катастрофічно виснажені.  

Ми навчилися берегти воду, економно її 

витрачати. 

Тема: Подарунок. 

Підтема: Подарунки від природи. 



Ми щодня користуємося дарами природи. Однак вона потребує нашої уваги і 

захисту. За щедрі подарунки природи ми віддячуємо їй турботою про збереження 

природних ресурсів, милуванням її красою і примноженням її. 

Підтема: Слово в подарунок. 

            Слово може зробити нас сильними, підтримати нас, а може образити, 

поранити. Добрі слова, вітання та побажання недарма називають чарівними, адже 

вони здатні змінювати настрій і відносини між людьми. Серед усіх подарунків, які 

існують на світі, слово - 

найпростіший, але іноді - 

найдорожчий дарунок. 

 

Підтема: Дарувати радість. 

             Щодня з нами відбуваються різні 

події:  

одні - нас тішать, інші - 

засмучують. У нас завжди є 

можливість дарувати радість іншій 

людині не лише добрим поглядом, 

лагідним словом, подарунком чи 

послугою. 

Знання, здобуті малятами  

під час тижня, стануть їм у 

нагоді, адже  сталий розвиток — 

стратегія виживання і 

безперервного розвитку цивілізації 

та окремих країн в умовах 

збереження навколишнього середовища. 


