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РЕФЕРАТ 

 

Дипломная работа содержит 58 с., 23 рис., 4 табл., 22 источника 

литературы. 

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ, ВНЕКЛАССНАЯ РАБОТА, 

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕСЕДА, ИГРА – ВИКТОРИНА, 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ КЛАСС, КОНТРОЛЬНЫЙ КЛАСС, УРОВЕНЬ 

ЗНАНИЙ КЛАССА. 

Цель работы – Обосновать эффективность экологического воспитания 

младших школьников при организации внеклассной работы.  

Объект исследования – процесс экологического воспитания младших 

школьников. 

На базе средней общеобразовательной школы № 3 г. Житковичи 

выполнен сравнительный анализ оценки исходного уровня экологической 

культуры младших школьников по результатам анкетирования. 

Для учащихся экспериментального класса были разработаны и 

проведены три внеклассных занятия. В контрольном классе занятия 

проводились по традиционной схеме. 

С целью определение эффективности проделанной мною работы, была 

разработана и проведена анкета №2.  

Полученные в ходе эксперимента данные свидетельствуют о 

значительном повышении уровня экологических знаний, воспитанности, 

умения и желания общаться с природой у учащихся 4 «А» 

экспериментального класса по сравнению с контрольным 4 «Б» классом, в 

котором не проводилась дополнительная работа. 

Работа по экологическому воспитанию младших школьников будет 

более успешной, если в учебном процессе чаще будут использовать 

разнообразные виды работы, побуждающие учащихся бережно относиться ко 

всему живому в окружающем их мире.



РЭФЕРАТ 

 

Дыпломная праца ўтрымлівае 59 с., 23 малю, 4 табл., 22 крыніцы 

літаратуры 

ЭКАЛАГІЧНАЕ ВЫХАВАННЕ, ПАЗАКЛАСНАЯ ПРАЦА, ЭКАЛАГІЧНАЯ 

ГУТАРКА, ГУЛЬНЯ – ВІКТАРЫНА, ЭКСПЕРЫМЕНТАЛЬНЫ КЛАС, 

КАНТРОЛЬНЫ КЛАС, УЗРОВЕНЬ ВЕДАЎ КЛАСА. 

Мэта працы – Абгрунтаваць эфектыўнасць экалагічнага выхавання 

малодшых школьнікаў пры арганізацыі пазакласнай працы.  

Аб'ект даследавання – працэс экалагічнага выхавання малодшых 

школьнікаў. 

На базе сярэдняй агульнаадукацыйнай школы № 3 г. Жыткавічы 

выкананы параўнальны аналіз ацэнкі зыходнага ўзроўню экалагічнай 

культуры малодшых школьнікаў па выніках анкетавання. 

Для навучэнцаў эксперыментальнага класа былі распрацаваны і 

праведзены тры пазакласных заняткаў. У кантрольным класе заняткі 

праводзіліся па традыцыйнай схеме. 

З мэтай вызначэнне эфектыўнасці праведзенай мною працы, была 

распрацавана і праведзена анкета №2.  

Атрыманыя ў ходзе эксперыменту дадзеныя сведчаць аб значным 

павышэнні ўзроўню экалагічных ведаў, выхаванасці, уменні і жадання мець 

зносіны з прыродай у вучняў 4 «А» эксперыментальнага класа ў параўнанні з 

кантрольным 4 «Б» класам, у якім не праводзілася дадатковая праца. 

Праца па экалагічным выхаванні малодшых школьнікаў будзе больш 

паспяховай, калі ў навучальным працэсе часцей будуць выкарыстоўваць 

разнастайныя віды працы, якія падахвочваюць вучняў беражліва ставіцца да 

ўсяго жывога ў навакольным іх свеце. 



ABSTRACT 

 

Thesis work contains 59 p., 23 pic., 4 tabl., 22 references. 

ECOLOGICAL EDUCATION, EXTRACURRICULAR ACTIVITY, 

ENVIRONMENTAL CONVERSATION, QUIZ GAME, EXPERIMENTAL 

CLASS,  CONTROL CLASS, THE LEVEL OF KNOWLEDGE OF THE CLASS. 

 The purpose  of work - to prove the effectiveness of environmental 

education of younger students in the organization of extracurricular activities. 

The object of the work - the process of environmental education of 

younger students. 

On the basis of secondary school № 3 in Zhitkovichi a comparative 

analysis of the assessment of the initial level of environmental culture of primary 

school students on the results of the survey. 

Three extra-curricular activities were developed and conducted for the 

students of the pilot class. In the control class classes were held according to the 

traditional scheme. 

In order to determine the effectiveness of the work done by me, a 

questionnaire № 2 was developed and conducted. 

The data obtained during the experiment show a significant increase in the 

level of environmental knowledge, good manners, ability and desire to 

communicate with nature in students 4 " a " experimental class compared to a 

control 4 "b" class in which no additional work was carried out. 

Environmental education for younger students will be more successful if 

they are more likely to use a variety of activities that encourage them to take care 

of all life in the world around them. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 


