
Збирай, сортуй, переробляй: 

навчаємо дітей правильно поводитися зі сміттям 

 
1. Обговоріть з дитиною цікаві та вражаючі факти про вплив різних 

відходів на наше життя 

       Щорічно люди у всьому світі викидають на смітник понад  7 млн тонн 

одягу (поясніть дитині, що це надзвичайно багато). І лише 12% від цієї купи 

переробляють або використовують повторно. 

       Викинутий папір розкладається 2 роки, консервна банка - 90 років, 

алюмінієва банка з-під газованих напоїв - аж 500 років, а для розпаду скла 

потрібно понад 1000 років. 

      Звичайна паперова серветка здатна плавати у воді три місяці, поки 

розчиниться, коробка від сірників - півроку, а поліетиетиленовий пакет - 

близько двох десятиліть. 

 Підсумуйте й поміркуйте: Якої шкоди можуть завдати мешканцям ґрун-

ту та водойм різні відходи? Як ми можемо цьому зарадити? Що робити зі 

сміттям, щоб воно не валялося на вулицях, не потрапляло в землю та воду? 

 Розкажіть дітям, що в Сингапурі (покажіть країну на карті) люди 

побудували зі сміття... величезний остів, на якому тепер ростуть дерева і 

квітнуть екзотичні квіти. 

2. Проведіть з дитиною дослідження 
 Упродовж тижня зважуйте пакети з відходами, які викидатимете у 

сміттєві баки, і занотовуйте отримані результати. Наприкінці тижня підсумуйте 

результати кожного зважування. Отриманий результат — це показник 

«виробництва сміття», яке родина продукує за тиждень. Обговоріть отримані 

дані з дитиною: це багато чи мало. Поміркуйте, як можна зменшити кількість 

сміття. 

 Підрахуйте, скільки різних видів відходів - пластику, паперу, скла, 

металу, батарейок тощо - викидає ваша родина, занотуйте показники. 

Упродовж наступних тижнів спробуйте зменшити кількість цих відходів. Разом 

з дитиною порівняйте показники. Якщо вони зменшилися, обговоріть, як цього 

вдалося досягти. 

 Гуляючи з дитиною вулицями міста, у парках та скверах, запропонуйте їй 

сфотографувати найбільш та найменш засмічені місця. 

 

3. Розвивайте в себе й у дитини корисні звички 
 Сортуйте сміття. Розмістіть у відрі два сміттєвих пакети. Одним краєм 

прикріпіть кожен з них до ручки відра, здійнятої вгору. Завдяки цьому у відрі 

буде два умовних контейнери. Складайте в один пакет харчові відходи, а у 

другий - промислові. 

 Дізнайтеся, куди і в якому вигляді можна здавати розсортоване 

сміття. І робіть це! Майже у кожному місті неодмінно є пункти приймання 

паперу, склотари й металу. Подекуди навіть приймають бите скло та пластик. 

 Намагайтеся відмовитися від рекламних листівок. Не беріть їх на 

вулиці з рук промоутерів, а також удома почепіть на своїй поштовій скриньці 

табличку з написом: «Будь ласка, жодної реклами. Дякую». 



 Зберіть усі свої поліетиленові, а ліпше тканинні торбинки і тримайте 

їх у зручному місці десь поблизу вхідних дверей. Відтак, щоразу ідучи на заку-

пи, беріть із собою «домашню» торбинку, аби не купувати нову в магазині. 

 Наведіть лад у шафах. Речі, якими ви більше не користуєтеся, віднесіть 

до пункту збору одягу, подаруйте тим, хто цього потребує, продайте або 

роздайте. Те саме запропонуйте зробити й дитині зі своїми іграшками. 

 

4. Залучайте дитину до ігор із залишковими матеріалами 
 Саморобний тир. Натягніть між двома опорами мотузку, а ліпше 

встановіть дерев’яну планку. Підвісьте на ній на певній відстані на 

нитках різноколірні пластикові кришечки. Запропонуйте дитині пляшкою 

певного кольору (для цього пофарбуйте пляшечки від йогуртів) влучити у 

кришку такого самого кольору. Перемагає той, хто влучить найбільшу 

кількість разів. 

 Смуга перешкод. Підвісьте на мотузці пластикові пляшки, наповнені 

піском або водою. Запропонуйте дитині пройти змійкою під мотузкою, 

коли пляшки розкочуватимуться зі сторони в сторону. 

 Непосидючі олівці. Відріжте дно картонної коробки так, щоб залиши-

лися невисокі бортики, і встановіть заготовку під нахилом на краю столу. 

У нижньому бортику зробіть виріз - «ворота». Відтак по черзі з різною 

швидкістю запускайте по поверхні 11 «гірки» олівці. Вони можуть бути 

списаними, різної довжини та товщини. Дитина має зловити олівці 

паперовим стаканчиком. 

 

5. Використовуйте залишкові матеріали для виготовлення корисних речей 

 Із використаних пластикових пляшок з допомогою дитини виготовте 

вертикальний сад для вирощування овочів і зелені в помешканні або на 

балконі. Виріжте із кожної пляшки місткий «лоток». Проткніть у 

заготовках отвори в корку та дні і протягніть крізь них два шнурки. 

Закріпіть конструкцію на якійсь опорі й наповніть «лотки» землею. 

 Картонні лотки з-під яєць використовуйте для посіву насіння навесні. 

 Зі старих джинсів пошийте для дитини її власну екоторбу. 

 Самоклейний папір, серветки з візерунком стануть у пригоді, якщо по-

трібно оновити, приміром, горщики для кімнатних квітів. Обклейте гор-

щики папером, нанесіть на поверхню візерунок у техніці декупаж, 

оздобте усе обрізками мережива, камінцями або ґудзиками. 
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