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Запитання і завдання для бесіди з дітьми за коміксом “Як гукнеться, так і відгукнеться” 

Чи будуть наші озера й річки завжди прозорими та чистими, а їхні береги — охайними 

і доглянутими, чи житимуть біля них довгоногі чаплі та лупаті жабки? Це залежить від нас. 

Не смітіть на природі, збережіть її для себе та для інших! А ті, хто порушують це правило, 

обов’язково пошкодують. Саме про це йдеться в коміксі. 

 Чому ведмедики викинули казанок? Чи добре вони вчинили? Чому? 

 У чому помилка ведмедиків? Як діяли б ви? Чому саме так? 

 Яке “відлуння” мав цей учинок? Чому? 

 Можливо, краще було б викинути казанок в інше місце, наприклад на березі річки? 

 А який гарний вчинок ведмедики могли б зробити? Яке “відлуння” він мав би? Тільки 

для ведмедиків чи й для інших теж? 

 Чи варто думати тільки про себе, чи треба дбати й про інших також? Чому? 

 Куди треба нести дірявий посуд? Чому? 

 Куди слід викидати те, що вам уже ніколи не знадобиться? Чому не можна викидати 

сміття на подвір’я? 

 Чому кажуть: “Що посієш, те й пожнеш”? Що “посіяли” ведмедики? 

 Уявіть себе на прогулянці в лісі, у парку, біля річки чи озера. У вас лишилося сміття, 

а контейнера для сміття ви не можете знайти. Що слід робити? 

 Чому треба берегти природу? Як саме? 

 

 

 
Завдання з робочого зошита (частина 2, завдання 1, с. 40) 

 

Розгляньте малюнки і позначте символом ситуації, у яких ощадно використовують воду. 

Обґрунтуйте відповідь. 

 Як би ви діяли в таких ситуаціях? Чому саме так? 

 Розкажіть, коли і як у вашій родині економлять воду. 

 А коли воду економити не варто? Чому? 

 Поміркуйте, чи тільки природі завдають шкоди люди 

на картинках. Обґрунтуйте свою відповідь. 

 Що ви порадите їм? Як би ви діяли у схожих ситуаціях? 

 

Інформація для роздумів 

Джомолунгма (або Еверест) — найвища вершина Землі, її висота становить 8848,43 метри 

над рівнем моря. Побувати на вершині Евересту — велике досягнення для альпіністів. 

Але за більш ніж півстолітню історію сходжень на горі накопичилася величезна кількість 

сміття — близько 50 т (не в кожному місті є таке велике сміттєзвалище). Альпіністи 
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на маршруті під час сходження викидають усе, що підвищує ризик для життя. Тож є загроза 

перетворити Джомолунгму на високогірний смітник. 

Зараз альпіністи проводять акції зі збирання сміття. З 2000 року японець Кен Ногучі водить 

на найвищий пік планети експедиції, метою яких є саме прибирання. За ці роки у такий 

спосіб було зібрано близько 9 т сміття.  

 Поміркуйте, чи справді чисте ваше місто (селище). 

 Як ви можете поліпшити ситуацію? 

 Чи достатньо просто не смітити, щоб наше довкілля стало кращим? Поясність свою 

думку. 
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