
Затверджую
        Директор школи                                       С.М.Крикун

КВІТЕНЬ
МІСЯЧНИК екологічного виховання

  «Ти на Землі – Людина! Захоплюйся, дивуйся, усміхнись і бачити красу
навколо вчись!»

Завдання : 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.  
№п/
п

                        ЗМІСТ Клас Дата Відповідальні

1. Акція «Посмішка нехай усіх нас зігріває!» 1- 10 08.04 Колектив школи
2 Веселі хвилинки, ігри та розваги «День 

сміху і жартів для Несміяни»
1-10 2 тижд. Вихователі

3. Тиждень здоров'я ( за окремим планом) 1- 10 2 тижд. Класоводи
Класні керівники
Вихователі

4. Година  спілкування «Якщо хочеш змінити
світ на краще, починай робити це 
сьогодні»

5 - 10 2тижд. Класні керівники

5 Віртуальна експедиція «Подорожуємо 
мальовничою Україною»

1-10 3 тижд. Білоножко В.В., 
Савсюк Н.А.

6. Екологічна експедиція  «Скривджена 
земля», присвячена Дню Землі (трудові 
акції по догляду за садом, клумбами, 
закріпленою територією)

Протягом 
місяця

Вихователі

7. Бесіди, відео-презентації до Дня 
космонавтики «Подорож по незвіданим 
планетам»

5-10 12.04 Вихователі

8. Розмови в колі «Екологічні проблеми 
рідного краю» (до Дня довкілля)

5-10 3 тижд. Вихователі, вчитель 
природознавства

9. Декада довкілля «Люби всім серцем 
Україну, прикрась трудом і збагати»

1-10 Протягом 
місяця

Вихователі, вчителі 
трудового навчання

10. Операція-рейд «Допоможи книзі»  (до 
Всесвітнього дня книги)

1-10  До 23.04 Бібліотекар

11. Тематична лінійка:
«Буяло, цвіло, вирувало життя…
Тепер зосталося лиш одне каяття.
Пам’ятаймо чорнобильський квітень»

1-10  26.04 Мостовий А.П.

12. Тиждень охорони праці ( за окремим 
планом)

1-10 4 тижд. Класоводи
Класні керівники
Вихователі

13. Конкурс малюнків Великодніх писанок 
«Яйце-райце»

1-10 До 26.04 Вчителі 
образотворчого 
мистецтва, 
вихователі

14. Операція «Солдатські могили»
 (трудовий десант по упорядкуванню 
братських могил села)

Учком «Лідер»



15. Бліц-турнір «Я знаю, люблю і оберігаю 
природу рідного краю»

1-10 4 тижд. Набока М.М.

16. Інформаційна хвилинка «Тиждень моєї 
України»

1-10 Щоп'ятни
ці

Вихователі

17. Профілактика дитячого травматизму на 
дорогах

1-10 Щосуботи Вихователі


