
Ми всі господарі природи, то ж бережімо її вроду. 

Екологічний урок 

«Гадаємо,- писав  В.Сухомлинський,- що школа майбутнього повинна 

найповніше використовувати для гармонійного розвитку людини все,що 

дає природа і що зможе зробити для того, щоб природа служила їй. 

Уже  через це ми повинні берегти і поновлювати природні багатства, які 

маємо». 

Чарівна природа! З дитячих років ми звикли до її  чарівної краси. 

Любимо бувати в лісі, в полі, в саду чи парку. Дивимося на квіти, дерева 

зустрічаємо різних тварин. Радіємо спілкуванню з природою, милуємося її  

красою.  

Людина – це частина природи. І саме природі ми зобов’язані своїм 

існуванням, своєю досконалістю, своєю могутністю. Та на жаль,  не завжди 

ми шануємо чарівну вроду природи. 

 

 

Все відбивається в краплі 

росини, 

Все, що навколо квітне, 

співа, 

Все, що ти бачиш і чуєш,- 

Наше життя, наша радість 

жива. 

Шепіт колосся, зілля 

цілюще, 

Помах чаїного дива – крила, 



Все, наче казку, ти, невмируща, 

Рідна природо, людям дала.  

 

Все живе, що нас оточує, хоче і повинно жити. Якщо загине природа, 

загине і людство.  

Нашу голубу планету часто 

порівнюють із величезним космічним 

кораблем, який летить просторами 

Всесвіту. А людство – екіпаж цього 

корабля. І ми часто чуємо: «Майбутнє 

Землі в небезпеці!».  

Це крик душі!  За цими словами 

гірка істина. Людство стоїть на порозі 

екологічної катастрофи: парниковий 

ефект; зменшення озонового екрана в стратосфері; проблема чистої води; 

кислотні дощі; причиною 70% 

онкологічних захворювань у людей і 

тварин є  порушення взаємодії організму 

і навколишнього середовища; щорічно 

планета втрачає десятки видів тварин і 

рослин, які заносяться до Червоної книги 

України; плаче важко поранена, хвора 

земля. 

 

Господарювання людини 

продовжується, згубно це діє на все живе. 

Загублено понад 2 млрд. га орної землі. 

Ліси на планеті зникають зі швидкістю 20 

га за хвилину. Щорічно викиди атмосферу 

складають 200 млн. тонн оксиду вуглецю, 



близько 146 млн. тонн оксиду сірки. За 60 років на планеті зникло 76 видів 

і декілька сот видів рослин. Гине постійно в річках риба, авто машини 

отруюють повітря. Варварство триває. 

І МИ МОЛОДЕ МАЙБУТНЄ ПОКОЛІННЯ МАЄМО ЗАДУМАТИСЯ, 

ЩОБ ЗБЕРЕГТИ НАШУ ПРИРОДУ І ЕКОЛОГІЧНЕ СЕРЕДОВИЩЕ 

ЗАЛИШАЛОСЯ ЗАВЖДИ ЧИСТЕ ДЛЯ НАС 

ОХОРОНА  ФЛОРИ І ФАУНИ. 

Є однією з  провідних  галузей екології. Рослини і тварини 

найбільш беззахисні перед діяльністю людини. Сьогодні під 

загрозою зникнення на землі – 20-25 тис. рослин, 600 видів птахів, 

120 видів ссавців, багато риб, земноводних, комах, молюсків.

 

Всі ми маємо дбати, піклуватись, допомагати кожній рослини 

та тварині на нашій земній планеті, щоб залишити добрий слід 

навколишньому середовищі. І тому ми хочемо, щоб природа нам 

за це, дуже добре подякувала. 



 

 

 

 

 

 

Звертаємось до всіх!!! 

 

Пам’ятайте, Земля не належить нам. Ми належимо Землі.  

Ніщо готове не впаде нам з неба 

Працюйте, не шкодуючи зусиль. 

А ще умійте друзі 

Там де треба 

Природу рідну зберегти. 

Тож збережемо красу Землі для наших  нащадків. 



Пройдуть роки і, можливо хтось із вас стане господарем і охоронцем 

лісу, а  може просто доброю людиною, яка поведе своїх дітей на природу 

й навчить її любити, і не тільки любити, а й берегти. 

 

Клятва екологів 

Клянемось: 



 

1. Охороняти рідний край 

2. Любити і берегти нашу рідну природу 

3. Ніде і ніколи не ображати ні стеблинки, ні мурашки 

4. Пам’ятати, що ми в гостях у природи 

5. Прибрати нашу землю від сміття 

6. На місці кар’єрів висадити троянди 

 

Висновки 

 

 

Щоб зберегти рідну природу людина має дбати про все живе, 

що її  оточує. 

 

Людина повинна вміти спілкуватися з природою і розуміти її 

мову. Людина і природа- то єдине ціле 


