
                                           Затверджую
        Директор школи                              С.КРИКУН

КВІТЕНЬ
МІСЯЧНИК екологічного виховання та благоустрою

«Майбутнє планети в наших руках»
Завдання : формування в учнів екологічної культури, усвідомлення себе частиною природи, гуманного 
ставлення до довкілля; 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 «Не лінись, посміхнись!» 1- 10 01.04 Колектив школи
2 Веселі хвилинки, ігри та розваги «Ніхто не вміє краще нас 

сміятись!»
1-10 1тижд. Вихователі

3. Тиждень знань з основ безпеки життєдіяльності ( за 
окремим планом)

1- 10 2 тижд. Класоводи
Класні керівники
Вихователі

4. Бесіда-застереження «Як треба поводитися в довкіллі, щоб 
зберегти від вогню»

1 - 5 2тижд. Класні керівники

5 Бесіди, відео-презентації до Дня космонавтики «Україна – 
космічна держава»

5-10 12.04 Вихователі

6 До Дня психолога бесіда «Хороший настрій починається з 
душі, а не з ноги, з якої встали»

1-10 23.04 Психологічна служба

7 Майстер-класи по розфарбовуванню писанок 1-10 3 тижд. Вихователі, вчитель 
обр.мист.

8 Операція «Чистодвір» (благоустрій шкільної та прилеглої 
території)

1-10 Протягом
місяця

Вихователі 

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

1-10 Протягом
місяця

Вихователі

10 Виставка малюнків  « Ми за природу,ми за життя» 5-10 3 тижд. Вихователі, вчителі 
о/м

11 Години спілкування «Залишити слід на землі» (до дня 
довкілля )

6-10 17.04 Класоводи, класні 
керівники, вихователі

12 Уроки здоров’я «Роль добрих і злих слів у формуванні 
здоров’я»

6-10 3 тижд. Лікар, вихователі

13 Акція «Не  все сміття, що валяється» (до Дня довкілля) 5-10 3 тижд. Вихователі, вчитель 
природознавства

14 Тематична лінійка:«На Чорнобиль журавлі летіли» 1-10  26.04 Рябко В.В.

15 Тиждень цивільного захисту «Я житель планети Земля» 
( за окремим планом)

1-10 4 тижд. Класоводи
Класні керівники
Вихователі

16 Виставка малюнків на тему «Мій рідний край, моя земля» 1-10 Протягом
місяця

Вихователі, вчителі 
обр. мистецтва

17. Акція «Збережемо природу рідного краю» 1-10 квітень Вихователі

18. Операція «Дозвілля» (висаджування кущів, квітів, дерев на 
території школи)

1-10 Квітень Вихователі, вчителі 
трудового навчання

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

7-10 Квітень Учком «Лідер»

20. Інформаційна хвилинка «Тиждень моєї України» 1-10 Щоп'ятн
иці

Вихователі

21. Профілактика дитячого травматизму на дорогах 1-10 Щосубот
и

Вихователі


