Інтерактивне заняття «Година Землі 2020»
I.
Теоретичні матеріали «Години Землі -2020»
Усе менше залишається на Землі місць де б не ступала нога людини. І все більше
природа потерпає від її діяльності. Колись життя людей залежало від бажання природи. Наші
предки схилялись перед силою природи, гостро відчуваючи залежність від неї. Більше того,
людина стала намагатись «полонити» природу, стати її господарем. Таке ставлення призвело
до забруднення повітря і води, руйнування і знищення ґрунтів, загибелі лісів знищення
тварин і рослин. З часом людина почала розуміти, що вона не панує над природою, а просто
знищує її. Знищивши навколишнє середовище людина й сама не виживе, бо вона є частинка
природи, а не її повелитель.
ГОДИНА ЗЕМЛІ - це найбільша світова ініціатива на підтримку збереження
Планети та сталого використання її ресурсів.
Щорічно у Годину Землі відбувається символічне відключення світла на одну годину (у
2020 році – 28 березня з 20.30) – у домівках, офісах та біля визначних місць і споруд світу.

Основна тема Години Землі 2020 року: природа має значення!
28 березня з 20:30 до 21:30 символічно вимкни освітлення та електронні прилади –
повністю або частково. У цей день так зроблять мільйони людей разом з тобою, на знак
єдності та турботи про майбутнє Планети.
Цього дня прийми рішення змінити хоча б одну звичку, яка допоможе природі
відновлюватися. Почни з того, до чого вже готовий, та скористайся порадами щодо сталого
споживання від WWF-Україна.

Дружні до природи звички:
 Використовуйте енергозберігаючі лампи. Вони споживають в 3-5 разів менше
електроенергії, ніж лампи розжарювання.
 Вимикайте на ніч комп'ютер, телевізори. Комп'ютери та деякі інші прилади
(телевізори, hi-fi системи) споживають енергію навіть в сплячому режимі, тому
вимикайте прилади повністю, коли вони не використовуються (виймайте вилку з
розетки).
 Сортуйте сміття. Окремо зібрані відходи - це не сміття, це вторинна сировина.
 Ходіть за покупками з еко-торбами. Намагайтеся не брати пропоновані пластикові
пакети в магазині, заведіть свою торбу з екологічних матеріалів і носіть її з собою.
 Не використовуйте одноразове. Намагайтеся не купувати продукцію одноразового
використання: посуд, серветки, станки для гоління, ручки, замість цього віддайте
перевагу відповідним багаторазовим речам.
 Позбавтеся від неекономічної техніки. При покупці звертайте увагу на економічність
техніки (маркування А, А+, Energy Star), таким чином можна зменшити свій рахунок за
електроенергію на 30%.

 Приймайте душ замість ванни. Скоротіть час перебування в душі, уменшіть натиск,
придбайте спеціальну економічну насадку з функцією повітряного душу (насичує потік
води повітрям). Ремонтуйте протікаючі крани.
 Встановіть водо лічильник. Встановивши квартирний водолічильник, ви заощадите на
комунальні послуги і в той же час допоможете природі.
 Правильно обирайте побутову хімію. Перед покупкою миючих засобів обов'язково
зверніть увагу на їх склад, зазначений на упаковці та уважно прочитайте інструкцію.
 Здавайте макулатуру. Для виготовлення 60 кг паперу зрубують дерево. Коли ми
бачимо величезні ділянки вирубок, нам жаль ліс, і в той же час ми викидаємо газети у
відро для сміття.
 Обирайте корисне для себе та природи. Обирайте екологічно безпечні продукти,
вирощені без застосування добрив і пестицидів.
 Даруйте не потрібні речі. Віддавайте їх іншим людям, таким чином Ви даєте друге
життя речам, які будуть приносити користь.
 Частіше ходіть пішки. Піші прогулянки не завдають шкоди природі і приносять
користь Вашому здоров'ю.
Година здатна об'єднувати та розширювати сприйняття власного світу. А це те, що
так необхідно!
II.

Виховуємо звичку, дружню до природи

 В Україні 96% відходів не переробляються. Пластик, метали роками лежать в землі не
втрачаючи первісного вигляду. Тонкому поліетиленовому пакету потрібно мінімум 15
років, а одноразовому посуду — 500 років, щоб повністю розкластися.
 Щороку в світовий океан потрапляє понад 8 мільйонів тонн сміття. Пластикові частки
можуть нагадувати зоопланктонів, і медузи або риби можуть сприйняти їх за їжу.
Морські птахи, риби, кити, черепахи та інші морські мешканці вмирають через те, що
пластик опиняється у них в шлунках.
 Відходи бувають органічні й неорганічні. Органічні відходи — залишки продуктів,
шкірка овочів і фруктів, чайні пакетики тощо.
 Неорганічні відходи — це відходи, які складаються зі штучних матеріалів: папір, метал,
пластик. Ці матеріали, при правильному сортуванні й переробці, можуть не тільки
очистити планету від сміття, а й послужити матеріалом для нового товару.
«Як сортувати сміття: 8 кроків»

Знайдіть пункт прийому вторсировини поряд і перевірте, які види сміття там
приймають. ВІДСОРТОВУЙТЕ лише те сміття, яке приймають на станції.

ВИДІЛІТЬ ОКРЕМЕ МІСЦЕ для відсортованого сміття. Необов’язково
мати окремі контейнери для кожного виду сировини – відсортувати можна і перед здаванням
сміття на станцію.

ПІДГОТУЙТЕ СИРОВИНУ: помийте її від залишків їжі та висушіть.
Відокремлюйте частини пакування з різних матеріалів. Знімайте металеві кришки з пляшок,
кришки з фольги з йогуртів чи сметани.

ЗМЕНШІТЬ ОБ’ЄМ ПАКУВАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ: випустіть повітря з
пляшок і скрутіть їх, розкладіть коробки та упаковки Tetra Pak, спресуйте залізні бляшанки.
Це допоможе підвищити ефективність збору сортованого сміття та заощадить місце у вашому
контейнері для сортування.

У контейнер «Папір», або «Макулатура», не можна викидати:

ЧЕКИ,
КВИТКИ НА ТРАНСПОРТ

СЕРВЕТКИ, ПАПЕРОВІ РУШНИКИ, ТУАЛЕТНИЙ ПАПІР

ГОРНЯТКА ДЛЯ КАВИ
(У КОНТЕЙНЕР «ПЛАСТИК»)

ПЕРГАМЕНТ

У контейнер «Пластик» не можна викидати

ОБГОРТКИ ЦУКЕРОК

ФАЙЛИКИ

ВУШНІ ПАЛИЧКИ

ЗУБНІ ЩІТКИ

Якщо ви живете в будинку і маєте ділянку землі – ОРГАНІЧНІ
ВІДХОДИ можна компостувати і перетворювати на натуральне добриво.

СТАВТЕСЬ ДО ПОКУПОК СВІДОМО:
– відмовляйтеся під поліетиленових пакетів;
– купуйте менше продуктів у пластикових упаковках;
– беріть продукти в свою тару (мішечки, контейнери, чашки).

ІІІ. Майстер-клас з виготовлення композиції з дітьми «Планета – наш дім»
Сьогодні наша планета хворіє разом з людьми небезпечним вірусом COVID-19, але,
здається, наша земна куля, дещо зітхнула з полегшенням. Вулиці міст звільнились від машин,
небо – від літаків, зупинились деякі фабрики і заводи. На знімках із космосу видно, що
атмосфера, раніше забруднена ядовитими викидами, зараз - чистіша. В період світового
карантину і Земля використовує цей момент, щоб оздоровитися.
Основне завдання наше – бути відповідальними. Перед собою, перед родичами і
близькими, перед друзями і сусідами. Навіть – перед незнайомцями і нашою планетою!
Дотримуймося всіх рекомендацій та бережіть НАШУ ПЛАНЕТУ!

Для виготовлення композиції вам знадобляться: 1 аркуш картону А4, гофрований або
кольоровий папір, клей, ножиці, чорний маркер, декоративні квіти. Для композиції можна
використовувати вторинну сировину – обгортки від подарунків, квітів, засушені квіти і т.д.

Спочатку потрібно обрати так званий «фон» для вашої аплікації. В нашому випадку, ми
задекорували звичайний картон (за наявності штучним декором або ж кольоровим чи
гафрованим папером блакитного кольору).

Потім вирізати з гафрованого паперу елементи нашої планети: 1 голубий круг, 3-4 зелених
ділянки суші, 2 білих овали для очей та червоний напівовал для посмішки.

Зібрати композицію та закріпити її за допомогою термоклею або звичайного ПВА.
Задекорувати аплікацію квітами.

Розмістіть вже готову аплікацію на ваш фон і робота готова!
Наша Земля ще довго буде Вам посміхатися!

