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Презентацію підготовлено у межах проєкту «Збережемо довкілля разом», який є
переможцем національного конкурсу інновацій EastCode 2021, впроваджується ВБО
«ІМР» за технічного адміністрування Center42 у межах Програми ООН з відновлення
та розбудови миру та за фінансової підтримки урядів Данії, Швейцарії та Швеції.

Думки, зауваження, висновки або рекомендації, викладені в презентації, належать
авторці і не обов’язково відбивають погляди ООН та урядів Данії, Швейцарії та
Швеції.

Програму ООН з відновлення та розбудови миру реалізують чотири агентства ООН:
Програма розвитку ООН (ПРООН), Структура ООН з питань гендерної рівності та
розширення прав і можливостей жінок (ООН Жінки), Фонд ООН у галузі
народонаселення (UNFPA) і Продовольча та сільськогосподарська організація ООН
(ФАО).

Програму підтримують дванадцять міжнародних партнерів: Європейський Союз (ЄС),
Європейський інвестиційний банк (ЄІБ), Посольство США в Україні, а також уряди
Данії, Канади, Нідерландів, Німеччини, Норвегії, Польщі, Швейцарії, Швеції та Японії.



Навчити дітей берегти довкілля, просто 
надаючи інформацію, - неможливо

Мета: формувати зовсім інший світогляд, культуру, 
життєві принципи та цінності. 

Треба змінити ставлення до довкілля через:
• переживання нових емоцій щодо довкілля
• раціональне переконання, роз'яснення
• започаткування нових практик 
• наслідування новим героям
• формування нових цілей та намірів 



Головні герої 
Чарівники



Нові чарівники

























Після подорожі у майбутнє
Діти дивляться «новими очами» на 
природу, цінують довкілля, милуються 
його красою, пізнають «магію 
довкілля»: 
• з чого воно складається, 
• які закони діють у ньому, 
• як людство використовує довкілля,
• що йому найбільше шкодить, 
• які природні явища є нормальними 

для планети, а які свідчать про те, 
що довкілля «хворіє».

Діти усвідомлюють, що саме знання наділяють людину магічними
здібностями змінювати світ навколо себе.



Діти: «Довкілля – це все те, що нас оточує. І ми самі є частиною довкілля
та взаємодіємо з ним. Планета Земля – місце нашого проживання і наше 
найважливіше довкілля. А Україна – це ніби наша затишна домівка, наше 
улюблене довкілля».

Тарасик: «Здається, я розумію «магію» довкілля. Коли найважливіші його
складові – повітря, вода, енергія, земля з рослинним і тваринним світом –
гармонійно поєднуються з людською діяльністю, стається чудо –
збереження щасливого життя всіх землян – людей, тварин, риб, птахів, 
рослин… ДОВКІЛЛЯ – це теж МАГІЧНЕ КОЛО».

Цитати:



Формування відповідального ставлення до довкілля
Лісовичок: «Якщо хочеш керувати чимось, перш за все ти маєш щиро любити це і 
за ним доглядати. Такий закон є і в магії, і у реальному житті. Тому передусім я всім
серцем служу своєму ЛІСУ, захищаю його і дбаю про нього. Саме це дає мені право 
бути його Володарем й Управителем».

Катруся: Після подорожі у майбутнє такі змагання – у кого більше ляльок –
здаються мені зовсім безглуздими, недалекоглядними. Можна мати одну-дві
ляльки, а не десятки і відчувати себе щасливою, бо ти не забруднюєш планету!

Лісовичок: «Прості щоденні дії та вибір, про який люди часом навіть не 
замислюються, позначаються на природі навколо. Та, на жаль, люди ще не готові
відмовитися від зайвого в житті заради збереження екології. Треба більше паперу
– і вирубується більше лісів, забули вимкнути світло – і десь на електростанції
спалили більше вугілля чи газу, взяли безкоштовний поліетиленовий пакет в 
супермаркеті – і якась тваринка у світі загинула».



Екологічна свідомість та екологічна культура
Нова культура майбутніх поколінь  – екологічний мінімалізм: 
 навчитися користуватися мінімальною кількістю речей і 

таких, що слугують довше і якнайменше шкодять 
довкіллю; 

 критично оцінювати кожну свою дію з огляду на те, яку 
шкоду вона може принести довкіллю;

 обирати і реалізовувати лише ті дії, які є максимально 
дружніми до довкілля; 

 намагатися не залишати за собою «екологічний слід»
Необхідно зупинити бездумне захаращення свого життя, очиститися від безладу

і зосередитися на тому, що дійсно є цінністю.
Треба накопичувати не речі, а враження! Наприклад, від подорожей.



Домовичок: «Як тільки у вас в голові з’являються думки типу «від мене 
нічого не залежить», «усі так роблять», «я один нічого змінити не 
можу» – так і знайте, це ОЗНАКА, що ви хочете зробити якесь
свинство і намагаєтеся себе виправдати. Помітили цю ОЗНАКУ –
ніколи не робить того, що хотіли».

Тарасик: «Люди, щоб зберегти довкілля, мають повністю змінити своє 
повсякденне життя, ставлення до якості та кількості своїх речей, до 
моди та реклами. Таким чином кожен з нас зробить свій внесок у 
збереження довкілля».

Катруся: «Якщо маленькі кроки зроблять тисячі людей, можна
досягти великої користі. Ощадливо використовуючи ресурси та речі в 
побуті, ми тим самим  допомагатимемо природі».

Цитати:

























• трошки лякає, щоб змінити ставлення до довкілля
• дає знання та виховує повагу до них
• сприяє критичному перегляду своїх «правил життя»
• «закохує» у природу України
• формує відповідальність, екологічну свідомість і культуру 

екологічного мінімалізму
• надихає на дії щодо збереження довкілля
• єднає усіх, хто дбає про довкілля

Казкова історія:



Дякую за увагу!

Нумо створювати наше спільне 
щасливе майбутнє!
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