ПАМ’ЯТКА ШАНУВАЛЬНИКА
РIДНОЇ ПРИРОДИ
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ПАМ’ЯТКА ШАНУВАЛЬНИКА РIДНОЇ ПРИРОДИ

Юний еколог

1. Шануй природу, дбай про неї.
2. Пам’ятай: природа живе і відчуває, поводься обережно і
відповідально у природі. Перш, ніж щось вдіяти, подумай про наслідки.
3. Готуйся до зустрічі з природою: шукай інформацію, читай, слухай.
Що більше знаєш, то краще опікуватимешся природою.
4. Оберігай звірів: не порушуй їхній спокій, не галасуй, не лякай їх, не
руйнуй їхні домівки: нори, гнізда, дупла.
5. Не намагайся торкнутися диких звірів, не лови їх, не забирай з
місця, де вони живуть, не кривди звірят.
6. Оберігай дерева та інші рослини, гриби: не ламай, не зривай без
потреби, не топчи, не розкопуй ґрунт.
7. Дбай про чистоту довкілля: ніколи не викидай сміття у лісі, не кидай
його у водойму; прибирай сміття на природі.
8. Дотримуйся правил поведінки у природі, а якщо зауважиш
проблему – повідом лісничого або міську службу.
9. Не розпалюй багаття у непризначених для цього місцях, не
залишай по собі слідів перебування у лісі, на луці, в парку, на пляжі.
10. Негайно телефонуй 101 та 102, якщо помітиш пожежу або

підпалювачів стерні.

Чи прекрасна українська природа?
ТАК !
Чи неповторна українська природа?
ТАК !
Чи любиш ти українську природу?
ТАК !
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юбов до природи починається з турботи про неї. Вона ж дбає про нас –
дає житло та їжу, оберігає, піклується про наше здоров’я. Щодня ми п’ємо воду
з річок, їмо хліб з пшениці чи жита, одягаємося в одяг з волокон бавовни чи
шерсті тварин.
Цінуй природу, насолоджуйся кожною хвилиною спілкування з нею. Її неймовірні дарунки роблять наше життя здоровим, яскравим і щасливим. Зелені килими на луках, пташиний спів у лісах, теплий вітер, аромат весняних
квітів, тихе шелестіння морських хвиль… Соковиті фрукти, лагідне проміння
сонця... Рипіння снігу під ногами, літня злива і блакитне небо, неповторні краєвиди рідної України… Ми думаємо, що природа завжди буде радувати нас
красою, поїти, годувати, а земні надра – дарувати свої багатства. Але не забуваймо, що вона дуже вразлива.
Щоб полюбити природу всім серцем, треба пам’ятати, що людина – частина
живої природи. Любити природу – це захищати і поважати її, це берегти
нашу Україну. Ти готовий? Зроби перший крок! Підгодуй пташок взимку, посади квіти і дерева навколо свого будинку, не викидай сміття на
природі, економ воду та електроенергію.

Дарія Біда

Клуб трьох Зернят
Клуб трьох Зернят
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Пустунчик
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устунчик сперечався з друзями.
– Усі кажуть: люби природу! Бережи природу! А навіщо? Людина змінює природу, як їй заманеться! Ми ж не в печерах живемо і не в лісі. У нас
все штучне і дуже зручне: будинки, меблі, іграшки, комп’ютери!
– Так, – згодився Розумник. – Людина створила власний світ. Але вона
не може жити без природи.
– Чому? Я – можу!
– Невже тебе не тягне туди, де світить сонце, ростуть дерева, пахнуть
квіти, співають пташки, іде дощ? – здивувалася Лапуня. – Людина – частина природи. Як нам обійтися без неї? Це дуже сумно, навіть страшно!
– Не люблю дощ! – вередував Пустунчик. – Мені вдома добре. У мене є
телевізор, ігри, багато книжок! Не засумую! Хіба не можна обійтися без
рослин, тварин, річок, морів і гір?
– Тільки на космічних станціях, – сказав Розумник. – Там все штучне,
навіть повітря.
– Хочу на космічну станцію! Проживу без природи! – затявся Пустунчик.
І тоді Зернята влаштували Пустунчику випробування: не гуляти на вулиці; не купатися в річці; не гуляти у лісі; не їсти свіжої зелені, фруктів та
овочів; у школу ходити в темних окулярах, щоб не бачити дерев, трави,
метеликів, сонця. І закривати вуха, щоб не чути шуму вітру, дзюркотіння струмків, співу пташок. Лапуня забрала до себе всі його кімнатні рослини, а Розумник – кішку Варварку. Пустунчику заборонили дивитися
передачі про природу і читати про неї. А коли він провітрював кімнату,
його зачиняли в іншій, бо штучного повітря у Зернят не було. Дивитися у

вікна теж не можна, бо в космосі або на підводному човні за ілюмінатором також природа.
До вечора Пустунчик веселився у розважальному центрі без вікон.
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Вдома швидко заснув. І навіть не думав, як важко йому буде. Він грався
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за комп’ютером, слухав новини, ходив до школи, телефонував друзям. Та
витримав ледве три дні.
– Більше не можу, – надвечір Пустунчик рвучко відкрив вікно та глибоко вдихнув свіже повітря. Збиралися хмари. Накрапав дощик. ПустунЯ – Пустунчик.
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пташок! Нарешті!!! – радів Пустунчик.
Друзі почули Пустунчика та вибігли до нього.
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Пустунчик усе зрозумів. – Треба її берегти,
розумниць „КОЛОСОЧОК” та –науково-попубоприродничий
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Пустунчик: Знову осінь, знову до школи! Ось би завжди
було літо… Цікаво, хто придумав зміну пір року?
Розумник: Зміна пір року – це явище природи, яке повторюється. З наближенням до зими висота Сонця над поверхнею Землі зменшується, а день стає коротшим.

ГРА ВІД ПУСТУНЧИКА

Лапуня: Так, через те, що сонячні промені нагрівають ЗемЩО Я ЛЮБЛЮ
В ПРИРОДІ?
лю не однаково, змінюються
пори року.

Учасники стають у коло і по черзі називають те, що
найбільше люблять у природі. Хто повторився, вибуває з
гри і пильно стежить за тим, щоб учасники називали нове природне явище чи об’єкт природи.
Так само можна зіграти в гру

„ЯК Я ДБАЮ ПРО ПРИРОДУ?”

