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ВСТУП
Усі знають, як приємно жити в оселі, де підтримується чис
тота й порядок. Тому ми кожного дня намагаємось прибрати,
розставити речі по своїх місцях, а також викинути сміття, яко
го зазвичай збирається велика кількість. Та викидаючи відхо
ди, ніхто не замислюється, що стається з ними далі.
Кожен українець щороку створює близько 330 кг сміття.
І щороку на звалища потрапляє 11 млн тон відходів. Най
перше, що потрібно зробити аби зменшити цю кількість —
потрібно починати їх сортувати. Та в Україні дуже малень
кий відсоток людей, які дійсно сортують відходи, хоча мають
для цього можливості. Дехто не знає, з чого почати, а дехто
просто не розуміє важливість сортування сміття. Роздільно
сортувати можна пластикові відходи, а це пакети, пляшки,
упаковки від йогуртів; папір — газети, зошити, картон; скло —
пляшки, баночки від ліків; метал; небезпечні відходи, а також
органічні відходи.
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1. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ
ВІДПОВІДНО ДО ДЕРЖАВНОГО
СТАНДАРТУ ПОЧАТКОВОЇ ОСВІТИ
Навчально-методичні матеріали створені на основі Держав
ного стандарту початкової освіти, вони відповідають меті та
ідейним засадам цього документу й реалізують загальні та кон
кретні очікувані результати, окреслені в ньому.
До ключових компетентностей Державного стандарту
початкової освіти належить екологічна компетентність, що
передбачає усвідомлення основи екологічного природокорис
тування, дотримання правил природоохоронної поведінки,
ощадного використання природних ресурсів, розуміючи важ
ливість збереження природи для сталого розвитку суспільства.
У державному стандарті зазначено, що здобувач освіти:
усвідомлює розмаїття природи, взаємозв’язки її об’єктів
та явищ, пояснює роль природничих наук і техніки в житті
людини, відповідально поводиться у навколишньому світі;
критично оцінює факти, поєднує новий досвід з набутим раніше і творчо його використовує для розв’язування проблем
природничого характеру.
Навчально-методичні матеріали створені на основі
проблемно-пошукового підходу. Кожен вид навчальної діяль
ності супроводжується докладним описом та орієнтовними
навчально-методичними матеріалами для вчителів та учнів.
Електронна версія цих матеріалів допоможе збільшувати
пропоновані ілюстрації, дописувати до них власні завдання,
розмножувати матеріали для використання у класі, а посилан
ня на джерела в інтернеті демонструвати відео та грати ігри.
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Усвідомлення розмаїття природи,
взаємозв’язків її об’єктів та явищ, пояснення ролі
природничих наук техніки в житті людини,
відповідальна поведінка у природі
Обов’язкові результати
навчання здобувачів освіти
1–2 класи

Загальні результати
навчання здобувачів освіти
Виявляє взаємозв’язки
у природі та враховує їх
у своїй діяльності

Виявляє та описує очевидні
зв’язки у природі; пояснює
необхідність їх урахування
у життєдіяльності людини

Діє у навколишньому світі,
розуміючи наслідки власної
поведінки

Дбає про чистоту
навколишнього світу,
доглядає за рослинами
і тваринами

Використовує наукові
надбання для розв’язання
проблем

Наводить приклади
використання винаходів
людства в побуті

Відповідально та ощадливо
використовує природні
ресурси

Пояснює необхідність
збереження природних
ресурсів і намагається це
робити
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Критичне оцінювання фактів,
поєднання нового досвіду з набутим раніше і творче
його використання для розв’язання проблем
природничого характеру
Обов’язкові результати
навчання здобувачів освіти
1–2 класи

Загальні результати
навчання здобувачів освіти
Визначає проблему через
cпіввіднесення нових фактів
із попереднім досвідом

Розрізняє проблеми
в навколишньому світі,
пов’язані з діяльністю
людини

Критично оцінює проблему

Розуміє проблему
в навколишньому світі;
розмірковує, що відомо про
цю проблему, як її розв’язати

Групує і класифікує об’єкти
навколишнього світу

Знаходить спільні і відмінні
ознаки об’єктів; групує
об’єкти навколишнього
світу за однією або кількома
ознаками
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2. ОРГАНІЧНІ ВІДХОДИ — ПОДАРУНОК
ПРИРОДІ
Робота в парах
«Що зайве я побачив/ла на малюнку?»
Запропонуйте учням ������������������������������������
уважно подивитися на малюнок та зна
йти що зайве і пояснити чому воно зайве.

Уважно подивись на малюнок
і знайди що зайве?
Скільки зайвих предметів
на галявині в лісі?

Зробіть висновок про те, що світ навколо нас дуже красивий і
цікавий, тому його потрібно берегти. Цьому будуть присвячені
наші заняття, а всі учні стануть справжніми дослідниками та
захисниками довкілля.
8

Перша ознака дослідника�����������
-захисника� —
��������������������
бути
������������������
уважним і не
байдужим.
Перегляньте відео���������������������������������������
«�������������������������������������
Пригоди лісових друзів — Охорона при
роди» за посиланням:

https://www.youtube.com/watch?v=
JZL8EqG7YoI&feature=emb_title

Зверніться до дітей із запитаннями:
• Як люди можуть зашкодити довкіллю?
• Що ви можете зробити для того, щоб наше довкілля ста
ло чистим і безпечним для людини?

Проведемо експеримент
«Що ми викидаємо у смітник?»
Запропонуйте дітям записувати/замальовувати все, що ми
викидаємо у смітник.
• Будемо записувати все, що ми викидаємо у смітник.
• Для цього потрібно прикріпити аркуш паперу та фломас
тери/олівці поруч з відром для сміття.
• Наступного дня ми проаналізуємо та поміркуємо, як ми
можемо посортувати сміття.
Що стається зі сміттям далі?
Розгляньте фото.
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Розповідь вчителя:
Кожен українець щороку створює близько 330 кг сміття.
І щороку на звалища потрапляє 11 млн тон відходів. Найпер
ше, що потрібно зробити аби зменшити цю кількість — потріб
но починати їх сортувати. Та в Україні дуже мало людей, які
дійсно сортують відходи, хоча мають для цього можливості.
Дехто не знає, з чого почати, а дехто просто не розуміє важли
вість сортування сміття. Роздільно сортувати можна пластикові
відходи, а це пакети, пляшки, упаковки від йогуртів; папір — га
зети, зошити, картон; скло — пляшки, баночки від ліків; метал;
небезпечні відходи, а також органічні відходи.
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Пограйте у гру online:
https://learningapps.org/display?v=popm0d1p520
https://learningapps.org/12124104
Розгляньте малюнок:

А куди викинути
таке сміття?

Або:
На цьому сайті є готові малюнки відходів та контейнерів, які
можна видрукувати, вирізати та провести цікаву гру із сорту
вання відходів:
https://vseosvita.ua/library/sortuvati-ce-prosto-piznavalnagra-dla-ditej-125479.html
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3. ОРГАНІЧНІ ВІДХОДИ
ТА КОМПОСТУВАННЯ
Що таке органічні відходи?
Залишки їжі, фруктів, овочів, опале листя, квіти, гілки дерев,
cкошена трава, серветки називають органічними відходами.

Органічні відходи можна компостувати
Розповідь вчителя:
За статистикою, кожна середня сім’я викидає 300–500 кг
органічних відходів за рік. Щоб вони не створювали зайвих
проблем на сміттєзвалищі для довкілля, а поверталися добри
вом в природу, важливо ці відходи компостувати.
Що таке компостування? Це — спосіб перетворення орга
нічних відходів під дією мікроорганізмів (бактерій, хробаків),
у компост. Це органічне добриво, яке є необхідним помічником
12

для отримання гарного врожаю. Отриманим добривом можна
підживити дерева та інші рослини, що ростуть на наших вули
цях, шкільному майданчику. Підживлені таким чином дерева,
зможуть поглинути більше шкідливих речовин, що знаходять
ся в повітрі. Належне компостування допоможе природі по
вернути надзвичайно цінний органічний матеріал та не дасть
потрапити на звалище відходам і забруднити довкілля.
Органічні відходи, що потрапляють на сміттєзвалище —
шкідливі відходи, бо не маючи доступу повітря, вони виділя
ють небезпечний газ — метан, що створює небезпеку займання
сміттєзвалища. Велика кількість опалого листя і гілочок також
потрапляє до смітника, і їде на сміттєзвалище, збільшуючи його
площі. Часто люди спалюють сухе листя і траву, замість ком
постування, не розуміючи якої шкоди завдають здоров’ю лю
дей та довкіллю.
Для перегляду учням рекомендується ролик:
https://www.youtube.com/watch?v=RNIwgrgo_Yo

При згорянні рослинних відходів утворюються отруйні для
людини речовини, які можуть спричиняти різні захворювання.
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Органічні відходи, в тому числі сухе листя, гілки та суху траву
можна компостувати.

Які відходи можна переробити в компостері?
Що таке компостер?
Компостер — контейнер, де утворюється добриво (компост)
із органічних відходів. Та не всі відходи можна компостувати.

Давайте розглянемо приклад відходів, які підлягають ком
постуванню, а які ні.
Можна класти в компостер: шкіру від очищення сирих
овочів та фруктів, шкаралупу сирих яєць, заварку від чаю, кави,
залишки крупи чи каші без додавання масла, скошену траву,
папір, картон, серветки, зів’ялі квіти, опале листя.
Не можна класти в компостер: овочі та фрукти після тер
мічної обробки, шкірки від цитрусових (уповільнюють процес
компостування), м’ясо, рибу, хліб, молочні продукти, жири та
олії, такі жирні відходи можуть приваблювати шкідників: ко
мах та гризунів, а великі гілки можуть довго перегнивати.
14
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Пограйте гру:
https://learningapps.org/display?v=pob6g14ja20
Компостувати відходи можна як у дворі школи, використо
вуючи компостні ями, пластикові або дерев’яні компостери,
так і в приміщенні, проте тоді знадобиться спеціальне відро або
контейнер.

Чи потрібен школі компостер?
Аргументи «За» і «Проти».
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Зробіть плакат
«Які відходи можна переробити в компостері»
Додаток 1 (додаткові матеріали для учнів 1–2)
Якщо ви заплануєте групову роботу, то плакати можна розмістити в класі біля смітника, у батьківському куточку, їдальні,
бібліотеці, подарувати завгоспу та двірнику.
А якщо ви заплануєте індивідуальну роботу, то плакати можна подарувати батькам учнів.

Гра: https://learningapps.org/display?v=pob6g14ja20
Додаткове завдання
(можна провести наступного дня після підведення експерименту: «Що ми викидаємо у смітник?»)
Який смітник для цих відходів нам потрібний?
(додаток 2 додаткові матеріали для учнів 1–2)
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Дітям роздають картки із словами / зображенням відходів.
Діти обирають потрібний смітник.
Квіти

Шкірка банана

Качан яблука

Листя

Шкірка яблука

Качан груші

Трава

Шкірка картоплі

Шкірка кавуна

Гілки дерев

Шкірка моркви

Шкірка дині

Серветки

Шкірка апельсини

Шкарлупа яєць

Папір

Шкірка банана

Качан яблука

Пластикова пляшка

Зошит

Пластикова ручка

Булочка

Шкірка картоплі

Шкарлупка горіха

Хліб

Шкірка моркви

Йогурт

Торт

Шкірка апельсини

Пакетик чаю

ПЛАСТИК

ОРГАНІКА
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ПАПІР

Проведіть вікторину
Питання для вікторини:
1. Що таке органічні відходи?
А) пластик: пляшки, упаковки з-під їжі;
Б) харчові та садові відходи;
В) батарейки, акумулятори.
2. Як правильно поводитись з органічними відходами?
А) викидати разом з іншими відходами у загальний контейнер;
Б) спалювати;
В) сортувати в окремий контейнер, відерко та компостувати.
3. Що таке компостування?
А) перероблення органічних відходів у добриво;
Б) сортування відходів;
В) спалювання відходів.
4. Чому потрібно окремо сортувати органічні відходи?
А) вони забруднюють інші відходи, накопичуються на
сміттєзвалищах та забруднюють довкілля;
Б) вони небезпечні для тварин;
В) не потрібно окремо сортувати.
5. Що таке компостер?
А) відходи;
Б) спеціальні бактерії;
В) контейнер для перетворення органічних відходів у
добриво.
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6. Чому не можна спалювати сухе листя та гілки, які теж є
органічними відходами?
А) можна спалювати;
Б) при спалюванні утворюється велика кількість шкідливих
речовин, які шкодять природі та людям, а також це може
бути причиною пожеж.
7. Куди можна використати добриво, що утворилось після
компостування?
А) добриво викидається на смітник;
Б) добриво просто зберігають;
В) для удобрення корисними речовинами рослин, дерев та
квітів.
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4. ПРОЄКТ «КОМПОЛА»
«Компола» – проєкт компостування відходів для шкіл, який
розпочався у 2016 році з ініціативи двох учнів київської школи
Софії-Христини Борисюк та Нікіти Шульги. Сьогодні до ком
постування долучилися понад 230 шкіл. Софія-Христина та
Нікіта активно консультують усіх охочих компостувати на
сторінці Facebook та на сайті проєкту «Компола». Щоденно
в шкільній їдальні накопичується від десяти до тридцяти літ
рів органічних відходів які, зазвичай, потрапляють на смітник.
Сьогодні завдяки «Комполі» понад 230 шкіл не викидають кар
топляні пюре, макарони та шкірки від бананів на смітник, а пе
реробляють їх на якісне добриво. І все це прямо на території
шкіл. Долучитись до ініціативи можуть і школи, і організації,
і навіть звичайні люди.
Три роки тому Нікіта, однокласник Софійки, підійшов до
дівчинки та запропонував разом створити проєкт з компосту
вання. Дівчинка вже мала досвід у компостуванні, адже у її ро
дині компостують відходи вже більше ніж 5 років. Софійка з
сім’єю проживає у приватному будинку. Земля на ділянці піща
на, а це означає, що овочі, квіти та інші рослини на ній погано
ростуть. І от тоді вирішили з мамою зробити добриво самостій
но, встановили компостер і почали викидати туди рештки їжі,
фруктів, чайну заварку, шкарлупиння та інші відходи. Удобре
ні рослинки почали рости швидше, а квіти ставали пишніши
ми. Так і виникла ідея поділитись своїм досвідом, та поширити
його для компостування у школах.
Коли діти починали створювати «Комполу», то хотіли пока
зати, що вони в силах змінити ситуацію. Діти хотіли своїм при
кладом показати дорослим: от ми, діти, змогли це зробити. Це
нескладно, ви точно зможете також! Якщо нічого робити, то
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скоро будемо жити у світі серед куп сміття. Компостуванням ми
точно зменшимо кількість відходів на сміттєзвалищах, а відпо
відно — захистимо довкілля від забруднення.

ВИСНОВКИ
Замість того, щоб викидати органічні відходи у смітник,
звідки вони потраплять на звалище та забруднюватимуть
довкілля, їх можна компостувати та отримати корисне добри
во для рослин.
Компостуючи органічні відходи, ви зменшуєте вміст вашо
го смітника. А, отже, рідше викидаєте сміття і менше сплачу
єте за його вивезення. Сортуючи та компостуючи харчові від
ходи, вони не будуть надовго затримуватись в сміттєвому від
рі і не створюватимуть дискомфорту для мешканців квартири.
Це особливо актуально влітку, коли є велика кількість фруктів і
овочів — вони є причиною появи неприємного запаху, рідини і
також провокують появу дрібних мушок (дрозофіли).
Компост є чудовим добривом для рослин. Компостуючи та
удобрюючи, рослини будуть здорові, кущі та дерева — густі,
отже, краще очищатимуть повітря та створюватимуть достат
ньо затінку в спекотні дні.
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