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ЕКОЛОГІЧНЕ ВИХОВАННЯ ШКОЛЯРІВ
У ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ
Уся історія людства пов'язана з історією природи. На сучасному етапі
і'піііигк у суспільства питання традиційної взаємодії перетворилися на
щипальну екологічну проблему, яка вимагає дбайливого ставлення людей
до Н.ПНІОЛИШНЬОГО середовища. Завданням освіти нині є виховання
екологічної ннмури, відповідальності кожної особистості, усвідомлення
себе невід'ємною 'иіітиною природи, власної значущості в її збереженні.
Знання, які здобуті в школі, можуть надалі перетворитися в міцні
переконання, що супроводжуватимуть людину через усе життя.
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використання педагогічних методів, засобів щодо екологічного виховання
школярів молодшого шкільного віку.
У Концепції екологічної освіти України, Національній доктрині
розвитку пі-піти у XXI столітті, Державному стандарті початкової
загальної освіти одним и іавдань загальноосвітнього навчального закладу
1 ступеня (1-3(4)-ті класи) ніпиачено набуття елементарних знань про
природу та взаємозв'язки у ній, розвиток емоційно-ціннісного ставлення
до природи, формування навичок Неологічно доцільної поведінки. Його
вирішення неможливе без усвідомлення молодшими школярами власної
причетності до забруднення довкілля, формування відповідальності за
його збереження.
Серед видатних вітчизняних і зарубіжних учених-педагогів проблему
екологічного виховання засобами народної педагогіки досліджували
І . Ващенко, О. Духнович, А. Дістервег, Дж. Дьюї, Я. Коменський , Я.
Корчак,
1 Макаренко, С. Русова ,Г. Сковорода, В. Сухомлинський, К. Ушинський,
І Огієнко, С. Фреке. Наукові підходи до екологічного виховання в
сучасних
умовах розроблені в дослідженнях А. Захлєбного, І. Звєрєва, Н. Лисенко,
і. Плохій,
Л.Симонова,
І. Суравегіної. Науковці та
практики
175

звертають увагу на те, що в роботі дитячого садка і школи відсутня
система навчання і виховання, яка б забезпечувала єдність і неперервність
розвитку особистості на етапах дошкільного та молодшого шкільного віку.
Формуванню екологічної культури молодших школярів у процесі
вивчений природознавчих предметів, на основі міжпредметних зв'язків, у
позаурочммії час присвячені праці С. Карпеєва, Є. Д. Макарова, Л. Чистякової, Л.
Шаповннп. О. Яковлєвої); екологічної грамотності молодших школярів - Д.
Мельника.
Вивчення стану проблеми в шкільній практиці свідчить, що
молодші школяри володіють необхідними передумовами формування
екологічно доцільної поведінки, однак чимало з них під час виборуі дій і
вчинків у природі керуються, переважно, емоційними імпульсами,
прагматичними інтересами, мотивами наслідування і самоствердження, а не
раціональними цілями, пізнавальними та естетичними потребами,
гуманістичними і природоохоронними мотивами. Більшість учнів намагаються
дотримуватися вірної поведінки, але лише за пропозицією дорослих беруть
участь у заходах, присвячених екологічним проблемам. Напрацьовано
багатовіковий досвід народної педагогіки в екологічному вихованні, але
вчителі, в переважній більшості, використовують вербальні методи впливу.
Вони лише супроводжують розповідь, бесіду, читання художньої літератури
показом ілюстративного матеріалу екологічного спрямування, що закладає
фундамент екологічної культури молодших школярів.
Екологічна культура - культура всіх видів людської діяльності, які певним
чином пов'язані з пізнанням, освоєнням і перетворенням природи;
складається із знання та розуміння екологічних нормативів, усвідомлення
необхідності їх виконання, формування почуття громадянської
відповідальності за долю природи, розробки природоохоронних заходів та
безпосередньої участі в їх проведенні [1].
Екологічна культура є складовою частиною світової культури, якій властиве
глибоке і загальне усвідомлення важливості сучасних екологічних проблем у
житті і майбутньому розвитку людства. Свідоме оволодіння екологічною
культурою школярами має розпочинатися ще в початковій школі, одночасно із
засвоєнням положень загальної культури, складовими якої є любов до рідної
природи, охорона навколишнього середовища.
Молодша школа - початкова ланка формування екологічної культури,
екологічного мислення, засвоєння екологічних знань. У дитини, яка
приходить у перший клас, ще не сформовані
стійкі погляди,
переконання, інтереси.
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Тому завдання вчителя - сформувати мислення та екологічну культуру ко»
учня, навчити молоде покоління жити за законами природи, домогтися,
почуття особистої відповідальності за все живе на Землі, турбота
збереження природи стали рисами характеру кожної людини.
Заходи з екологічного виховання повинні бути цікавими,
раціональними, максимально наближеними до життя, вони не повинні
перенасичув; інформацією, яку діти неспроможні належним чином
сприйняти.
В. О. Сухомлинський стверджував, що сама по собі природа не розвиває
і не виховує. Залишивши дитину наодинці з нею, годі сподіватися, що
вона під впливом навколишнього середовища стане розумною, глибоко
моралі непримиренною до зла. Тільки активна взаємодія з природою
ЗІ виховувати найкращі людські якості [2].
Екологічна культура молодшого школяра охоплює:
- знання про взаємозв'язки в природі та усвідомлення людини як її
частини
- розуміння необхідності берегти навколишнє середовище;
- уміння і навички позитивного впливу на природу;
- розуміння естетичної цінності природи ;
- негативне ставлення до дітей, що завдають шкоди
природному середовищу.
Метою екологічної культури, виховання є формування системи з
поглядів, переконань, які закладають основи відповідального ставлення
навколишнього природного середовища.
Зміст навчально-виховної роботи в цьому напрямі полягає у розкритті і
дітьми багатогранної цінності природи. При реалізації вимог
екологічного виховання необхідний комплекс таких методичних
засобів і прийомів, вивчення природи, будь-яке спілкування з нею
залишало в пам'яті глибокий слід, обов'язково впливало б на почуття і
свідомість.
Саме такий вплив справляють ігри, вікторини, екскурсії, народні
прикмети, екологічні досліди, тому їх розглядають як важливу умову
ефекти формування екологічної культури в учнів молодших класів.
Аналізуючи досвід учених-педагогів можемо переконатися в том)
єдиного підходу щодо педагогічних умов, які сприяють ефектні
засвоєнню учнями екологічних знань та вихованню їх на основі
екологічної; культури, поки що немає. Тому можемо припустити, що
головною уу успішного формування в учнів екологічної культури є
вміння поєднувати
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форми та методи виховання під час навчального процесу і в позанавчальний час.
У психологічній та педагогічній літературі обґрунтовані загальні положення
щодо процесів сприймання і засвоєння учнями знань, виховання д і т е й
п е в н о г о віку. Психологи відзначають, на різних етапах свого життя школярі
по-різному усвідомлюють і сприймають навколишнє. До того ж, кожен учень
володіє йому одному притаманними особливостями пізнавальної діяльності,
емоційного життя, волі, характеру, поведінки, атому він потребує індивідуальною
міццьц вивчення і врахування психологічних особливостей формування його
особистості.
Таким чином, для досягнення позитивних результатів в екологічній освіті і
вихованні учнів важливо брати до уваги як і вікові, так і індивідуальні
особливості, риси характеру, ставлення до навчання, потреби і здібності кожного
школяра. Лише за цієї умови вчитель зможе забезпечити свідоме і повноцінне
сприйняття дитиною навчального матеріалу, виробити в неї правильне ставлення
до навколишнього світу, сформувати екологічну культуру.
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