
Конкурси та мінігра для учасників пілотного 
впровадження нового курсу «Збережемо довкілля 

разом» для учнів 4-го класу

Замислюючись над екологічними проблемами світу, перш за все 
треба дбати про чистоту тієї території, де ми проживаємо.

Адже чисте довкілля – наше здоров’я, а отже – головна мета!



Екологічна свідомість прищеплюється з самого малечку.
Пропонуємо проявити креативність, долучитися до колективного челенджу

на кращий комікс та виграти сучасний конструктор.



Конкурсною роботою можуть бути:

1. Намальовані у будь-якій техніці (малюнки, карикатури та ін.).

2. Сфотографовані герої коміксів виконані зі сміття/вторсировини або природних матеріалів.

3. Комікси виконані на основі фотографій за допомогою редакторів. Фотографії можуть бути 
взяті з загальнодоступних ресурсів чи зроблені власноруч, але текст «мовної хмарки» та ідея
повинні бути унікальними.

Робота повинна відповідати жанру коміксів та водночас має бути присвячена
нагальним екологічним проблемам.

Вимоги до оформлення: матеріал надсилається на електронну пошту konkurs.mdi@org.ua у 
вигляді цифрового файлу (фотографії) у форматі “jpg”, розмір (бажано не менше
3508х2480px, 300px/inch.).

Кращі комікси будуть опубліковані на нашому офіційному сайті та у соцмережах,
а їх власники отримають сучасні конструктори.
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КОНКУРС ВІДЕОРОЛИКІВ «ЕКОЛОГІЧНИЙ ЛАЙФХАК» 
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Конкурсна робота - міні відео про збереження ресурсів простими діями у побуті.

Відеоролик може бути на тему відмови від пластику, використання екоторб, 
сортування сміття, насадження рослин, проведення екологічних толок, майстер класів з 
використання вторсировини… Будь-які свідомі екологічні дії, що ведуть до збереження

ресурсів Землі та бережного ставлення до природи.

Вимоги: в унікальній, креативній формі відзняти короткий відеоролик (до 1 хв) на тему 
збереження ресурсів. Кількість учасників у процесі зйомок необмежена.

Готові матеріали відправляти на електронну пошту konkurs.mdi@org.ua, 
вказавши у темі листа - «екологічний лайфхак».



КОНКУРС МІНІГРА
«РОЗКРИВАЙ СЕКРЕТИ ПРИРОДИ - ЗБЕРІГАЙ ДОВКІЛЛЯ»
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Проходимо цікаву мінігру за сучасний powerbank!

✅клікаємо на посилання та граємо в гру;

✅реєструємося у проєкті і проходимо навчання;

А кращого переможця, який отримає сучасний гаджет, визначимо у прямому 
ефірі соцмереж з використанням сервісу random.org.

P.S. Екологічно свідомі учасники з максимальним результатом подвоять свої
шанси на перемогу;)

Компанія ДТЕК надійна, завжди підтримує енергоефективну молодь та дарує
цінні подарунки у всіх конкурсах. Не зволікайте і перемагайте! 



Дякуємо за увагу!

energyschool.org.ua

Запрошуємо школи долучитися до 
Проекту у 2021/2022 навчальному році 
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