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ВСТУП
“Або ми створимо майбутнє, де жінки вестимуть за собою до миру із Землею, або людство не
матиме майбутнього взагалі”. Вандана Шива

Ласкаво просимо до Всесвітнього Дня Роздумів 2022 року: “Наш світ, наше майбутнє рівних
можливостей”.

Інформаційний блок: Що таке Всесвітній День Роздумів?

Всесвітній День Роздумів – це день міжнародної дружби. Щороку 22 лютого 10 мільйонів
дівчат-гайдів та дівчат-скаутів по всьому світу відзначають цей рух спілкуванням, розвагами,
вивченням глобальних проблем, що впливають на їхні місцеві спільноти, шукають шляхи вирішення
цих проблем та збирають для цього кошти.

З 1926 року, раз на рік ми святкуємо Всесвітній День Роздумів. Ідея цього свята виникла вперше,
коли учасниці зустрілися в США на 4-й міжнародній конференції Всесвітньої асоціації дiвчат-гайдiв
та дiвчат-скаутiв. Вони погодилися, що має бути особливий день щороку, коли всі учасниці
міжнародного руху подумають одна про одну, висловлять свою вдячність та турботу.

День 22 лютого обрали тому, що це – День народження лорда Баден-Пауелла, засновника
скаутського руху, і Олав Баден-Пауелл, яка була Всесвітньою головуючою гайдою.

Інформаційний блок: Чи знаєте ви, що ви є учасником глобального руху під назвою “Всесвітня
асоціація дівчат-гайдів та дівчат-скаутів”? Стежте за новинами. Залишайтеся на зв’язку. Слідкуйте
за Асоціацією у соціальних мережах.

У Міжнародний день дівчат у 2020 році ми запитали дівчат-гайдів та дівчат-скаутів зі 100 країн, які
проблеми їх найбільше хвилюють, і що вони хочуть змінити у світі. Згідно даних, що ми зібрали, цих
дівчат, яким ще немає вісімнадцяти, найбільше хвилює навколишнє середовище.

Тому тема Всесвітнього Дня Роздумів у 2022-2024 роках – “Наш світ – наше майбутнє”.

Цього року День Роздумів розпочинає трирічну подорож, щоб підтримати дівчат-гайдів та
дівчат-скаутів, аби вони стали лідерами, які усвідомлюють проблематику довкілля. Щороку ми
будемо досліджувати зв’язки між екологією та іншими глобальними проблемами. Наразі ми
досліджуємо, як саме проблеми довкілля та зміни клімату непропорційно впливають на дівчат і
жінок у світі.

2022: Наш світ – наше майбутнє рівних можливостей – Довкілля та гендерна рівність

2023: Наш світ – наше квітуче майбутнє – Довкілля та глобальна бідність

2024: Наш світ – наше мирне майбутнє – Довкілля, мир та безпека

Виконавши цю добірку завдань, дівчата-гайди та дівчата-скаути у всьому світі зможуть:

● Дослідити екологічні проблеми
● Зрозуміти, що таке зміна клімату і чому це важлива проблема
● Дослідити нагальні глобальні екологічні проблеми в сучасному світі
● Зрозуміти вплив наших дій на навколишнє середовище
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● Розвинути мислення про гендерну рівність
● Зрозуміти, чому зміни клімату більше впливають на жінок і дівчат
● Поміркувати про зв’язок між гендерною рівністю та навколишнім середовищем у їхньому

житті
● Дізнатися, як дівчата та жінки можуть діяти для захисту навколишнього середовища
● Визначити, що необхідно змінити для захисту навколишнього середовища
● Планувати захист довкілля у повсякденному житті
● Зможуть рішуче висловлюватися та вживати заходів для захисту довкілля, підтримуючи в

цьому інших

Інформаційний блок: Якщо ви хочете дізнатися більше про ідею гендерної рівності і чому
враховувати фактор статі важливо для того, щоб бути хорошим лідером, ознайомтеся з посібником
для дівчат і коротким оглядом моделі лідерства для дівчат-скаутів.

Посилання: https://www.wagggs.org/en/resources/girl-guide-and-girl-scout-leadership-model-summary/

ФОНД ВСЕСВІТНЬОГО ДНЯ РОЗДУМІВ

Цей особливий день для вас та всіх учасників Руху скаутів та гайдів відзначається з 1932 року
шляхом збору коштів для проєктів, у яких можуть приймати участь дівчата та молоді жінки з усього
світу. Це спосіб для вас показати свою вдячність за можливості, які створили для вас дівчата-гайди
та дівчата-скаути. Це ваш шанс віддати, щоб інші могли приєднатися та вчитися на досвіді гайдів та
скаутів.

Як відомо, цей день створила леді Олав Баден-Пауелл. Вона сказала: “Нас – мільйон. Я погано
володію арифметикою і не робитиму жодних розрахунків, що можуть не справдитися. Але пенні, чи
два центи, чи чотири анни, чи скількись сантимІв, чи грошів, чи геллерів, чи філлерів, чи ере, щоб
скласти таку саму цінність, не є величезною сумою, особливо якщо її заощадили чи заробили й
віддали з радістю”.

Цей рік був складнішим, ніж інші, оскільки пандемія COVID-19 охопила весь світ. Це дуже вплинуло
на Всесвітній День Роздумів 2020 та 2021 років та на розмір коштів, які багато хто з вас зазвичай
може зібрати для підтримки цього чудового дня. Через меншу кількість пожертв, деякі з життєво
важливих проєктів, які підтримує фонд, зазнали негативного впливу. Це – семінар Джульєтт Лоу,
розвиток потенціалу членів Організації та розробка добірки заходів до Всесвітнього дня Роздумів.

Оскільки наш світ починає відновлюватися, і ви можете зустрітися зі своїми осередками, патрулями
та друзями, щоб спланувати заходи на 2022 рік, ми просимо вас продовжувати робити пожертви, як
і раніше, до фонду Всесвітнього Дня Роздумів. Ваші пожертви гарантуватимуть те, що першочергові
програми Всесвітньої асоціації дiвчат-гайдiв та дiвчат-скаутiв, які надають можливість для навчання
лідерських навичок дівчатам і молодим жінкам, як семінар Джульєтт Лоу, зможуть працювати й
надалі.
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Збираєте

Зробіть свій внесок до фонду та завершіть цьогорічний збір коштів в Фонд Всесвітнього Дня
Роздумів на сторінці 54.

Надсилаєте

Я зібрала, а що далі? У вас є два варіанти надіслати свої пожертви до Асоціації:

1. Ваша національна асоціація – зверніться спочатку до них. Багато національних асоціацій
збирають пожертви для відправки до Всесвітньої асоціації дiвчат-гайдiв та дiвчат-скаутiв.

2. Безпосередньо в Асоціацію – ви можете зробити пожертви онлайн або чеком, кредитною
карткою, банківським переказом або через збір коштів онлайн: bit.ly/WTDFund

Щойно ми отримаємо ваші пожертви, вам подарують спеціальну листівку “Дякую!” до Всесвітнього
Дня Роздумів і сертифікат. У такий спосіб ми показуємо нашу вдячність за всі ваші зусилля.
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НАШ СВІТ – НАШЕ МАЙБУТНЄ РІВНИХ МОЖЛИВОСТЕЙ

Зв’язок з навколишнім середовищем і природою завжди були опорою для дівчат-гайдів та
дівчат-скаутів з моменту заснування Руху понад століття тому. Згідно основного Закону гайдингу,
“дівчина-гайд – любить тварин та оберігає природу”, тож у багатьох країнах його доповнили, щоб
охопити все живе чи природу загалом. Беручи участь у дівчачому скаутингу та гайдингу, молодь
вчиться цінувати світ природи, поважати його та жити в ньому, не втручаючись.

На жаль, зміна клімату та стану навколишнього середовища загрожують нашому світу та
майбутньому. Глобально ми вже бачимо наслідки: підвищення рівня моря, природні катаклізми,
вимирання видів тощо. А оскільки дівчата та жінки частіше живуть у бідності, більше обмежені в
правах та стикаються з системним насильством, на них непропорційно більше впливають ці
загрози. Але завдяки своїй подорожі в світ гайдингу та скаутингу, є можливість розвивати свої
життєві навички, стійкість і креативність, і ми знаємо, що вони можуть змінити ситуацію.

Протягом наступних трьох років Всесвітній День Роздумів вчитиме тому, як використовувати ці
якості для захисту навколишнього середовища. Ми збираємося разом, як глобальний рух з 10
мільйонами членів, і використовуємо силу нашого глобального гайдівського сестринства, щоб усе
змінити.

Цьогорічна добірка заходів до Всесвітнього Дня Роздумів, “Наш світ – наше майбутнє рівних
можливостей”, присвячена жінкам і дівчатам, які турбуються про навколишнє середовище, і зміни
на краще є результатом їхніх зусиль. Виконавши вправи, ви матимете змогу надихнутися цими
творцями еко-змін, щоб досліджувати, вивчати та ставити під сумнів зв’язок між навколишнім
середовищем та гендерною рівністю.

● Інформаційний блок: “Зміна клімату” означає зміну, що прямо чи опосередковано викликана
діяльністю людини. Склад атмосфери змінюється на додачу до природної мінливості
клімату, що спостерігається протягом певних часових проміжків. Зміна клімату завдає шкоди
природі та народам, і це стосується всіх нас.

● Інформаційний блок: “Гендерна рівність, або рівність між жінками та чоловіками, стосується
рівних прав, обов’язків і можливостей жінок і чоловіків, дівчат і хлопчиків. Рівність означає
не те, що жінки та чоловіки стануть однаковими, а те, що права, обов’язки та можливості
жінок і чоловіків не залежатимуть від статі”. (Жінки ООН). Дискримінація жінок і дівчат
набуває різних форм у різних частинах світу, але жодна країна світу не досягла гендерної
рівності.

Зміна клімату та гендерна рівність

● Зміна клімату спричиняє критичні погодні умови та стихійні лиха, прискорюючи кругообіг
води на Землі. Жінки та діти у 14 разів частіше, ніж чоловіки, гинуть під час катастрофи.

● Недоступність медичного обслуговування під час стихійних лих впливає на доступ дівчат і
жінок до таких важливих медичних послуг, як статеве та репродуктивне здоров’я, а також
медична допомога під час вагітності та пологів.

● Жінки та дівчата відповідають за збір води у 80% домогосподарств, які не мають доступу до
води на територіях. Зміна клімату робить доступність води менш передбачуваною у
багатьох регіонах світу через посуху та забруднення води, а це означає, що дівчатам
доводиться шукати воду у віддалених місцях, в результаті чого вони пропускають школу.

● Якщо нинішні тенденції збережуться, до 2025 року щорічно щонайменше 12,5 мільйонів
дівчат не отримають освіту через зміну клімату.
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● Спека та відсутність доступу до чистої води для належної менструальної гігієни можуть
викликати бактерії та інфекції.

● 80% людей, які мусили переселитися через зміну клімату, становлять жінки.
● На самітах ООН зі зміни клімату в період з 2000 по 2010 роки лише 30% делегатів

становили жінки.
● Природньо набуті навички та знання жінок в інноваціях, харчуванні, енергетиці та управлінні

відходами можна використовувати для боротьби зі змінами клімату.
● Жінки серед перших у своїх громадах реагують на стихійні лиха.
● Маючи той самий доступ до ресурсів, як і чоловіки, жінки можуть підвищити врожайність

сільського господарства на 20-30 відсотків, що сприяє зниженню голоду у світі на 17%.

Інформаційний блок: Чи знаєте ви, що?...

Працюючи у партнерстві з дівчатами-гайдами Беніну, Лесото та Танзанії – трьох країн, що найбільш
чутливі до зміни клімату, ми навчаємо 180 груп дівчат-гайдів, а це – понад 45 000 дівчат і молодих
жінок, які готові до кліматичних викликів.

Наш значок “Дівчата-гайди – проти кліматичних змін” буде доступний для дівчат-гайдів і
дівчат-скаутів в регіоні Африка.

Дізнатися більше: https://www.wagggs.org/en/what-we-do/girl-led-action-on-climate-change
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ЯК КОРИСТУВАТИСЬ МЕТОДИЧКОЮ
Пакет заходів до Всесвітнього Дня Роздумів 2022 року “Наш світ – наше майбутнє рівних
можливостей” дає можливість стати такими, як жінки, які надихають і змінюють навколишнє
середовище. Дізнайтеся про їхній вплив на навколишнє середовище, усвідомивши, як ці екологічні
проблеми впливають на дівчат і жінок, та йдіть слідами цих творців еко-змін, аби змінити світ.

Приготуйтеся

Обов’язково використовуйте наш метод неформальної освіти, щоб створити досвід, що є
актуальним, захоплюючим, доступним і таким, що керується безпосередньо самими ученицями!

● Групою вирішіть, як опрацюєте методичку.

● Подумайте, як ви оберете тих, хто створює зміни, про які ви дізнаєтеся.

● Вирішіть, чи слідкуватимете ви через усю добірку за шляхом впливу на еко-зміни однієї дівчини,
чи обиратимете нову представницю у кожному розділі.

● Подумайте про роботу в малих групах для деяких видів діяльності або про те, як вся група може
разом працювати над тим самим завданням.

● Плануйте час у процесі та наприкінці діяльності для обговорення та роздумів.

● Дозвольте змінам задовольнити інтереси та навчальні потреби всіх членів групи.

Як прийняти участь в онлайн-середовищі?

Цей пакет завдань можна адаптувати для роботи в онлайн-середовищі. Якщо ви не можете
провести зустріч офлайн, виберіть види діяльності, які позначені як такі, що підходять для роботи
онлайн, або адаптуйте їх відповідно до ваших потреб в онлайн-просторі.

Поради щодо безпеки в Інтернеті:

● Під час особистої або групової онлайн взаємодії з дівчатами-гайдами та
дівчатами-скаутами, завжди перевіряйте та дотримуйтесь порад і вказівок з безпеки від
вашої Асоціації.

● Переконайтеся, що ви можете створити безпечний простір, приватний для вашої групи, і що
у вас є дозвіл від батьків/опікунів на зв’язок із вашою групою онлайн.

● Використовуйте онлайн-платформи з надійними засобами контролю безпеки та заздалегідь
переконайтеся, що ви знаєте, як ними користуватися. Якщо ви мало досвідчений
користувач Інтернету, зверніться за допомогою до інших.

● Перш ніж давати завдання з добірки, поговоріть зі своїми
дівчатами-гайдами/дівчатами-скаутами, які користуються соціальними мережами, про
безпеку в Інтернеті.

● Перш ніж публікувати фотографії/відео в Інтернеті, переконайтеся, що у вас є дозвіл самих
дівчат та від їх батьків/опікунів.
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● Не вказуйте особисту/контактну інформацію в будь-який текст, що публікуєте в Інтернеті.
● Якщо ви отримуєте образливий або неналежний коментар, заблокуйте аккаунт і повідомте

про нього.
● Подумайте, чи немає в групі таких, кому недоступні онлайн-заходи, і знайдіть шляхи

вирішення цієї проблеми. Наприклад, чи можна використати простішу та доступнішу
онлайн-платформу, організувати для непід’єднаних членів групи доступ до потрібних їм
технологій або надати їм ресурси та матеріали, щоб вони могли виконати завдання?

Для додаткової інформації про безпеку в Інтернеті відвідайте наш веб-сайт.

Посилання: https://www.wagggs.org/en/what-we-do/for-her-digital-world/online-safety/

Інформаційний блок: Чи знаєте ви?..

У нас є бейдж з безпеки в Інтернеті, що доступний для всіх дівчат-гайдів і дівчат-скаутів! В
останньому випуску також є новий захоплюючий розділ про те, як створювати зміни онлайн!

Перевірте це: https://www.wagggs.org/en/what-we-do/surf-smart-20/
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ЯК ЗАРОБИТИ НАШИВКУ
Крок 1. Створіть сміливий простір

Щоб відстоювати те, у що ви вірите, і говорити свою правду, потрібні сміливі дії. Тому важливо, щоб,
коли ми збираємося разом, щоб обговорити проблеми, які є, кожен відчував, що їх залучають,
поважають і чують. Створення сміливого простору забезпечить середовище, в якому кожен буде
цінуватися та мати змогу повноцінно брати участь.

Деякі речі, які ви можете розглянути:

● Попрацюйте як група, щоб встановити групові принципи та очікування і вирішити, як група
буде їх дотримуватися

● Переконайтеся, що всі члени групи розуміють важливість конфіденційності
● Плануйте, щоб виділити достатньо часу для глибоких обговорень
● Забезпечте повагу до розбіжностей у думках
● Будьте готові адаптувати та відкоригувати свою програму, щоб учасники могли вести

навчання та дискусії у напрямках, що відповідають їхнім інтересам.
● Сплануйте так, щоб, якщо учасники відчувають себе незручно і потребують підтримки, вони

могли повідомити про це групі
● Пам’ятайте про вплив вмісту та обговорень на членів групи
● Переконайтеся, що середовище є інклюзивним, і адаптуйте програму, щоб усі в групі могли

брати участь у заходах

Крок 2. Виберіть свого творця екологічних змін

Почніть з вибору виконавця екологічних змін і надихайтеся діями, які вони вживають у боротьбі зі
зміною клімату.

ПОРАДА: Розташуйте картки змінників так, щоб усі картки були видимими, а учасники могли
вибрати творця змін, якого вони хочуть дослідити. Для молодших учасників ви можете зачитати
картки групі, щоб вони вирішили кого обрати, хто найкраще відповідає інтересам групи.

ПОРАДА: Після того, як ви вибрали особу, ви можете вибрати дії, які стосуються її, або вирішити
виконувати дії за вашим вибором. Просто не забудьте виконати принаймні одну дію з кожного
розділу, щоб отримати нашивку.

Крок 3. Виконайте одну дію на розділ

Виконайте принаймні одне завдання з кожного розділу. Зрозумійте проблему, попрактикуйтесь в їх
мисленні щодо гендерної рівності та дійте.

ПОРАДА: Ви можете вирішити продовжувати виконувати все з розділу, виконуючи дії, які
стосуються вашого виконавця змін, або ви можете вирішити вивчити дії, пов’язані з іншими
особами, що створюють зміни. Просто не забудьте виконати завдання з кожного розділу, щоб
отримати нашивку.

Крок 4. Напишіть листа нашому світу, за наше рівне майбутнє

Проявіть свій голос перед 10 мільйонами дівчат у Всесвітній День Роздумів та напишіть листа
всьому світу. Поділіться своїм баченням кращого майбутнього та кращого середовища.

Використовуйте зворотну сторону карток зміни, щоб сформувати картину світу. З’єднайте їх разом і
за образом світу, творчо поділіться своїм баченням здорової планети. Напишіть листа всьому світу,
поділіться своїми думками про навколишнє середовище, зміну клімату та який світ ви хочете мати у
майбутньому.

10



Поділіться своїм листом у соціальних мережах, позначивши @WAGGGSworld та використавши
#OurWorldOurFuture, #WTD2022 та #WAGGGS.

Вітаю!

Ви отримали нашивку Всесвітнього дня Роздумів.
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ЗУСТРІЧАЙ ТВОРЦІВ ЗМІН
Надихайтеся історіями жінок, які змінюють довкілля, і дізнайтеся, як вони вирішували ключові
проблеми в боротьбі зі зміною клімату. Виберіть картку, щоб почати.

Tessa Khan (Тесса Хан)
Тесса – юрист з прав людини, яка працює над зміною клімату, проживає у Великобританії. Більшу
частину останніх 10 років вона працювала в галузі прав людини та політики сталого розвитку, а
також працювала в Австралії, Нідерландах, США, Таїланді, Індії, Єгипті та Великобританії. Тесса
бореться за скорочення викидів вуглекислого газу та змушує уряди дотримуватися зобов’язань,
прийнятих у рамках Паризької угоди ООН 2015 року щодо зміни клімату.

У 2018 році Climate Breakthrough Project вручив Тессі нагороду за її зусилля, спрямовані на
використання закону як інструменту для різкого підвищення національних амбіцій щодо
пом’якшення наслідків клімату. У 2019 році журнал TIME назвав її однією з п’ятнадцяти жінок, які
ведуть боротьбу зі зміною клімату.

Leydy Pech (Лейді Печ)
Лейді Печ — корінна пасічниця майя, яка очолила коаліцію, що успішно зупинила посадку
генетично модифікованої сої Monsanto на півдні Мексики. Практика бджільництва рідкісних
місцевих видів бджіл сягає 3000 років тому, що захищає ліси Кампече. Вона є членом
агролісогосподарського кооперативу, яким керують виключно жінки майя. Лейді утримує
різноманітних бджіл без жала під назвою Melipona beecheii, які були частиною культури майя
протягом сотень років. Багато корінних сімей майя в Кампече на мексиканському півострові Юкатан
залежать від виробництва меду для свого існування.

Завдяки своїй активності та успіху спільноти Лейді отримала екологічну премію Goldman у 2020
році.

Isatou Ceesay (Ісату Сісей)
Ісату Сісей родом із села Н’яу в центрі Гамбії. Її життя змінилося, коли вона дізналася про
переробку сміття. У неї виникла інноваційна ідея перетворити пластикові пакети в корисні вироби,
зв’язавши пакети гачком, щоб зробити килимки. Вона переконала своїх друзів створити жіночу
групу, де вони почали збирати поліетиленові пакети та переробляти їх. Спочатку її висміювали за її
ідеї, але зрештою громада побачила цінність, яку ця робота приносить жінкам та навколишньому
середовищу.

Її робота створила тривалий вплив у всьому світі, і в 2015 році уряд Гамбії заборонив імпорт і
використання поліетиленових пакетів. Ісату отримала багато нагород за свою роботу і навчила
понад 11 000 людей модернізації та небезпеці пластику для навколишнього середовища.

Greta Thunberg (Грета Тунберг)
Грета Тунберг – активістка з охорони навколишнього середовища шведського походження. У 15
років вона почала протестувати біля шведського парламенту, використовуючи табличку з написом
Шкільний страйк за клімат. Молоді люди по всьому світу пішли її шляхом, влаштовуючи страйки та
маршируючи, вимагаючи кліматичних заходів. Відома тим, що сміливо кидає виклик світовим
лідерам негайно вжити заходів щодо зміни клімату, Грета виступала на конференції ООН зі зміни
клімату в 2018 та 2019 роках, і молоді люди по всьому світу почали щотижня проводити протести.

Грета отримала багато нагород і була включена до списку Forbes найвпливовіших жінок світу в 2019
році і 3 роки поспіль була номінована на Нобелівську премію миру.
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Malaika Vaz (Малайка Ваз)
Малайка Ваз — дослідниця National Geographic, режисерка фільму про дику природу та телеведуча
з Гоа, Індія. Вона виросла з пляжем і лісом на задньому дворі, що допомогло їй глибоко закохатися
у світ природи та дослідження. Її пристрасть полягає в створенні документальних фільмів про
навколишнє середовище та зникаючі види і зосереджена на збереженні громади та торгівлі дикою
природою. Її робота підкреслила взаємозв’язок між збереженням навколишнього середовища та
здоров’ям населення. Вона також заснувала організацію “Kriyā: Empowerment through Action”
(Розширення можливостей через дії) для розширення прав і можливостей дівчат і дітей з племінних
громад.

Малайка була номінована на “Зелений Оскар» за свій фільм “Промені Манти” та отримала премію
Jackson Wild Media.

Hindou Oumarou Ibrahim (Хінду Умару Ібрагім)
Хінду Умару Ібрагім — еко активістка, яка працює разом із народом Мбороро в Чаді. Вона з перших
вуст була свідком впливу зміни клімату на корінне населення, коли висохло озеро Чад, яке було
основним джерелом води для цієї громади. Це надихнуло її стати захисником навколишнього
середовища та експертом з адаптації корінних народів до зміни клімату та традиційних екологічних
знань. Вона також заснувала громадську організацію, яка спрямована на просуванні прав дівчат і
жінок у громаді Мбороро та надихає лідерству та пропагандує захист навколишнього середовища.

У 2016 році Ібрагім була обрана представляти громадянське суспільство на підписанні історичної
Паризької кліматичної угоди 22 квітня 2016 року. Вона отримала широке визнання як впливова
жінка-лідер, а в 2019 році вона отримала премію Прітцкерівського генія екологічного розвитку.

Rachel Carson (Рейчел Карсон)
Рейчел Карсон — американська морська біологиня і письменниця. Протягом своєї кар’єри вона
писала статті та книги, покликані навчити людей дивовижності й красі живого світу, а її бестселер
«Море навколо нас» приніс їй Національну книжкову премію США. Стурбована використанням
синтетичних хімічних пестицидів після Другої світової війни, Рейчел змінила свій фокус, щоб
попередити громадськість про довгострокові наслідки неправильного використання пестицидів.
Зусилля Рейчел призвели до зміни національної політики щодо пестицидів, що призвело до
загальнонаціональної заборони ДДТ та інших пестицидів. Це також надихнуло низовий екологічний
рух, що призвело до створення Агентства з охорони навколишнього середовища США.

Рейчел була нагороджена президентською медаллю свободи президентом Джиммі Картером.

Wu Changhua (Ву Чанхуа)
Ву Чанхуа — політичний аналітик, яка спеціалізується на питаннях навколишнього середовища,
енергетики, зміни клімату та сталого розвитку Китаю. Розпочавши свою кар’єру англійською
редакторкою в China Environment News протягом 28 років, вона тепер є відданим радником урядів і
корпорацій з питань стратегії сталого розвитку та інновацій. У 1992 році їй доручили участь у
Конференції ООН з навколишнього середовища та розвитку в Ріо-де-Жанейро. Отримавши ступінь
магістра з екологічної політики в Америці, вона повернулася до Китаю і продовжила кар’єру в галузі
захисту навколишнього середовища, зміни клімату та зобов’язань вести низьковуглецевий спосіб
життя.

Як глобальний лідер у боротьбі зі зміною клімату, вона була визнана журналом Time у 2019 році та
отримала нагороду за лідерство в галузі низьковуглецевої трансформації Китаю.

13



ЗРОЗУМІЙ ГЛОБАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ
Дослідіть деякі проблеми, які впливають на зміну клімату, і з’ясуйте їх вплив, вибравши активітет із
цього розділу. Дізнайтеся, як спонукати до змін, щоб зменшити проблеми та знайти стійкіші рішення
для майбутнього.
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Одноразовий пластик у нашому житті

Мета Під час цього активітету учні дізнаються про одноразовий пластик і про те, як багато ми
його використовуємо у повсякденному житті.

Вікова група Будь-який вік

Матеріали Запитання та відповіді
до опитування на
сторінці  61

Тривалість 20 хв

Підходить для ❒  онлайн
❒  офлайн

❒ індивідуально
❒ в групах

❒  на відкритому повітрі
❒  у приміщенні

Підготовка Роздрукуйте список запитань і відповідей з додатку.
За тиждень до заходу попросіть дівчат принести на зустріч весь пластик, який вони
викунили б протягом тижня.

Після навчання, Ісату Сісей стала волонтером Корпусу миру США і дослідила переробку
відходів. Це змінило її життя та допомогло здійснити довготривалий вплив у своїй громаді
та по всій країні, коли вона почала працювати над переробкою пластикових відходів.

● Перегляньте весь той пластик, який ви б викинули протягом тижня.
● Скільки його? Чи здивовані ви його кількістю?
● Яка ознака об’єднує ці предмети?
● Чи знаєте ви, як використання великої кількості одноразового пластику шкодить

навколишньому середовищу? Пройдіть тест, щоб дізнатися!

Для молодшого віку
● Ведучий зачитує список тверджень. Якщо ви вважаєте, що твердження вірне,

відбіжіть праворуч від місця зустрічі. Якщо ви думаєте, що це неправда, відбіжіть
ліворуч від місця зустрічі.

Для середнього і старшого віку
● Використовуйте картки з відповідями, щоб заповнити пропуски в картках із

фактами!

Обговорення:
● Чи здивувало вас щось у цьому активітеті?
● Що ви можете змінити у своєму побуті, аби зменшити кількість використовуваного

пластику (мати свою сумку для покупок, користуватися багаторазовою чашкою,
купувати продукти без пакування тощо)?

● Виконайте інші активітети, пов’язані з Ісату Сісей, щоб переробити свої
пластикові відходи. Якщо ви хочете дізнатися про іншого творця змін, або якщо
залишився пластик, дослідіть, як можна його переробити у вашому регіоні.
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Адаптація до
роботи онлайн
або офлайн

Використовуйте платформу онлайн-опитування або створіть слайд з усіма відповідями,
зачитайте факт і попросіть учасників обвести свою відповідь.

Натхненниця
активітету

Ісату Сісей

Примітки Лідери можуть зібрати свої пластикові відходи протягом тижня і використати їх для всіх
учасників, які, можливо, не змогли зібрати свої власні.

Посилання на інші активітети:

- Чи бажаєте ви продовжити вивчення роботи Ісату Сісей та її проєкту “Один пластиковий
пакет”? Перейдіть на сторінку XX  і виконайте завдання “Килимок з пластикових пакетів”.

- Забруднення пластиком має великий вплив на дику природу і може сприяти зникненню
видів. Хочете дізнатися більше? Перейдіть на сторінку XX і виконайте вправу “Полювання
на торговців дикими тваринами”.

- Є багато способів прожити своє життя, не завдаючи шкоди планеті. Хочете дізнатися більше
про використання чистої енергії? Перейдіть на сторінку XX і виконайте вправу «Енергія
вітру».
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Шаради про зміни клімату

Мета Під час цього активітету учасники познайомляться із загальноприйнятими словами та
поняттями, пов’язаними зі зміною клімату.

Вікова група Середній вік і старше

Матеріали Миска, ручки, паперові
смужки, таймер

Тривалість 15 хвилин

Підходить для ❒  онлайн
❒  офлайн

❒ індивідуально
❒ в групах

❒  на відкритому повітрі
❒  у приміщенні

Як юрист, Тесса Хан повинна бути педантичною та використовувати правильні слова,
щоб переконати уряди вжити заходів щодо зміни клімату. Як і вона, ви повинні розуміти
слова, які використовуються, коли про це говорять. Пограйте в цю гру, щоб краще
ознайомитися зі зміною клімату та її наслідками!

● Створіть список слів, пов’язаних із зміною клімату та її наслідками.
● Перегляньте значення невідомих слів.
● Напишіть усі слова на паперових смужках і покладіть їх до миски.
● Поділіться на дві команди. Встановіть таймер на одну хвилину. Перший гравець

бере з миски папірець і описує слово своїй команді. Коли команда відгадає,
передайте миску наступному гравцеві.

● Коли продзвенить таймер, порахуйте, скільки слів було вгадано правильно, і
запишіть рахунок команди. Встановіть таймер на одну хвилину для другої
команди.

● Гра проводиться в три раунди.
o У першому раунді ви повинні описати вибране слово, не вимовляючи

слова, написані на папері.
o У другому раунді ви можете сказати лише одне слово, щоб описати

слово на папері.
o У третьому раунді ви можете використовувати лише дії і не можете

нічого сказати.
● Після всіх трьох раундів оголосіть переможця та обговоріть, які слова були

найважчими для розуміння.

Адаптація до
роботи онлайн
або офлайн

Використовуйте веб-сайт, як https://fishbowl-game.com/, щоб адаптувати гру для
онлайн-групи, або лідер може приватно надіслати слово кожній людині для кожного
раунду.

Натхненниця
активітету

Тесса Хан

Примітки Якщо ваша група не дуже знайома зі зміною клімату, ви можете підготувати кілька слів
до заняття. Наприклад, ви можете використати: клімат, погода, температура, глобальне
потепління, природа, відновлювані джерела енергії, парниковий газ, екстримальна
погода, біорізноманіття, підвищення рівня моря, тварини, що знаходяться під загрозою
зникнення.
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Тесса Хан живе у Великобританії. Один із п'яти Всесвітніх центрів ВАДГДС, Пакс Лодж,
знаходиться у Великобританії. Це «місце, де незнайомці незабаром стають друзями», і
воно розташоване по сусідству з міжнародною штаб-квартирою ВАДГДС в Лондоні.
Окрім запланованих програм і заходів протягом року, Пакс Лодж пропонує проживання
для всіх.

Посилання на інші активітети:

- Хочете розвинути більше комунікаційних навичок і навчитися вести дебати? Продовжуйте
досліджувати Тессу Хан і виконайте вправу «Голос жінки» на сторінці 37.

- Важливо використовувати правильні слова, щоб тебе сприймали серйозно, але іноді їх
недостатньо. Дізнайтеся, що може перешкодити тому, щоб вас сприймали серйозно,
виконавши завдання «Знайдіть свій голос» на сторінці  43.

- Слова важливі. Якщо ви хочете дізнатися, як вони були використані проти жінок і як можна
повернути слова у свій бік, перейдіть на сторінку 45 із завданням «Що робить людину
лідером».
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Як працює вулик

Мета Під час цього активітету учасники дізнаються, як невеликі негативні зміни можуть
вплинути на баланс екосистеми.

Вікова група Будь-який вік

Матеріали Один довгий шматок
мотузки або пряжі
Пов’язка на очі для
кожного учасника

Тривалість 20 хвилин

Підходить для ❒ онлайн
❒  офлайн

❒ індивідуально
❒  в групах

❒  на відкритому повітрі
❒   у приміщенні

Лейді Печ — жінка-бджоляр, яка належить до спільноти Майя де Кампече в Мексиці.
Вона стала активісткою, борючись за заборону посіву генетично модифікованої сої в
районі, де вона живе. Давайте пограємо в гру, щоб зрозуміти, як діяльність людини
може порушити екосистеми.

● Сядьте в коло. Усі гравці – це бджоли.
● Одягніть пов’язки на очі та кожна візьміть довгий шматок мотузки (так, щоб він

йшов по колу).
● Ваше завдання – створити разом ідеальний квадрат. Коли ви закінчите, ви

можете зняти пов’язки і подивитися, що у вас вийшло.
● Зіграйте другий раунд. Цього разу один гравець перебуває за межами кола, він

представляє пестицид. У будь-який момент цей гравець може постукати бджолу
по плечу. Тоді ця бджола стає німою. Ви можете змінити кількість бджіл, яких
пестицид може торкнутися плеча, залежно від розміру вашої групи.

● Коли ви закінчите, зніміть пов’язки з очей і порівняйте результат з першим.

Опитування після завершення активності:
● Чи отримали ви кращий результат у першому раунді, у порівнянні з другим?

Чому?
● Як воно відчувалось, коли вашу співпрацю порушували, вимикаючи звук

гравців?
● У природному середовищі всі живі істоти відіграють певну роль. Разом вони

утворюють збалансовані екосистеми. Коли ми порушуємо цей баланс
(наприклад, використовуючи пестициди), ми піддаємо ризику екосистеми.

● Протягом багатьох років жінки майя в районі, з якого походить Лейді Печ,
збирали мед від дуже особливих бджіл. Через використання забруднюючих
пестицидів на соєвих полях багато бджіл гине, а популяція зменшується, що
ставить під загрозу спосіб життя громади.

Адаптація до
роботи онлайн
або офлайн

Цей активітет можна адаптувати до проведення онлайн, використовуючи
онлайн-завдання для командної роботи та адаптуючи роль пестициду, щоб додати грі
додаткову складність.

Ви можете адаптувати завдання та складність відповідно до віку вашої групи.
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Натхненниця
активітету

Лейді Печ

Примітки Лейді Печ родом із Мексики, де знаходиться Наша Кабана, один із п’яти Всесвітніх
центрів ВАДГДС. Він керується Guías de Mexico, який розташований у «Місті вічної
весни», Куернавака. З моменту відкриття в 1957 році ми вітаємо гостей з усього світу та
пропонуємо широкий спектр заходів та програм для всіх наших відвідувачів та
учасників, які можуть долучатися та насолоджуватися!

Посилання на інші активітети:

- Хочете дізнатися більше про бджіл? Продовжуйте пізнавати Лейді Печ, виконавши завдання
«Побудуйте свій вулик» на сторінці 41.

- Як рослини і тварини в екосистемі, всі люди відіграють важливу роль у суспільстві.
Дізнайтеся, як врахувати точку зору кожного, виконавши вправу «Карта спільноти» на
сторінці 39.

- Збереження біорізноманіття та дикої природи є вирішальними питаннями для кращого
майбутнього. Дізнайтеся, як дівчата можуть долучитися до збереження, виконавши
завдання “Полювання на торговців дикими тваринами” на сторінці 47.
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Ресурси для дерев

Мета Під час цього активітету учасники дослідять, як дерева конкурують між собою за поживні
речовини, сонячне світло, простір і воду. Дізнайтеся, як зміна клімату може вплинути на
глобальний розподіл ресурсів.

Вікова група Молодший вік

Матеріали Маркери або жетони
трьох різних кольорів,
наприклад, маленькі
квадратики паперу
трьох різних кольорів,
фішки для покеру тощо.
Принаймні втричі
більше жетонів, ніж
учасників кожного
кольору.

Тривалість 20 хвилин

Підходить для ❒  онлайн 
❒  офлайн

❒ 
індивідуально
❒  в групах

❒  на відкритому повітрі
❒  у приміщенні

Підготовка Розкладіть кольорові маркери на підлозі в зоні, в якій ви граєте.

Хінду Умару Ібрагім почала цікавитися екологічною активністю, коли побачила, що озеро
Чад висихає через зміну клімату, що справило величезний вплив на корінні громади, які
залежать від природних ресурсів. Пограйте в гру, щоб зрозуміти, як зміна клімату впливає
на природні ресурси!

● У групі розташуйтесь на відстані приблизно 90 см один від одного. Кожен з вас
представляє дерево, метою якого є здобути якомога більше ресурсів.

● Рівномірно розподіліть «ресурси для дерев» навколо гравців так, щоб ресурси
були приблизно на відстані 30–60 см один від одного. Кожен колір представляє
одну з трьох речей, які потрібні дереву: вода, сонячне світло, поживні речовини.
Призначте кожній потребі колір (наприклад, синій = вода, жовтий = сонячне
світло, червоний = поживні речовини).

● Почніть гру! Вам потрібно дотягнутися до необхідних ресурсів, не зрушуючи з
місця. У кожному раунді вам потрібно постаратися зібрати три або більше
ресурсів, щоб дерево гарно росло. Якщо у вас є по два з кожного ресурсу, ви
маєте звичайний темп росту, а один або менше ресурсів означає погане
зростання.

● Якщо у вас погане зростання протягом двох раундів гри, ви вибуваєте.
● Грайте в додаткові раунди, використовуючи одну або декілька з наступних умов:

o Дерева стоять або сидять ближче один до одного (що символізує більшу
конкуренцію).

o Менше водних ресурсів (що символізує посуху).
o Менше сонячного світла (що символізує надмірну густину молодих

дерев).
o Менше ресурсів поживних речовин (що символізує неякісний ґрунт).
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Обговорення

● Що може статися зі справжнім деревом, яке не може задовольнити одну чи
декілька своїх потреб?

● Чи можете ви назвати види дерев, потреби яких можуть відрізнятися від інших
дерев?

● Як зміна клімату може вплинути на ресурси, доступні для дерев?
● Як би виглядала ця модель для людей? Як зміна клімату вплине на ресурси,

доступні для людей? І які можуть бути наслідки цього?

Адаптація до
роботи онлайн
або офлайн

Створіть слайд PowerPoint із зазначенням ресурсів і поділіться своїм екраном. Гравці
можуть малювати на екрані, щоб вказувати, який ресурс привласнили собі.

Натхненниця
активітету

Хінду Умару Ібрагім

Інформаційний блок: Через зміну клімату для людей стає менше ресурсів, включаючи харчові
продукти та поживні речовини, що може спричинити недоїдання. Ви знали про це? У нас є нашивка,
завдання до якої допоможуть дівчатам боротися з цією проблемою! Доєднуйтесь вже зараз:
https://www.wagggs.org/en/what-we-do/girl-powered-nutrition/

Посилання на інші активітети:

- Хінду Умару Ібрагім була активною у своїй спільноті, подбавши про те, щоб голос кожної та
кожного був почутим. Продовжуйте вивчати її працю, виконавши вправу «Карта спільноти»
на сторінці 39.

- Природні ресурси дуже важливі для тварин і комах у створенні належного житла. Дізнайтеся
більше про те, як бджоли можуть використовувати природні ресурси, виконавши завдання
«Побудуйте свій вулик» на сторінці 41.

- Хочете дізнатися більше про вплив зміни клімату на людей? Дізнайтеся про те, як це
впливає на жінок, виконавши вправу «Голос жінки» на сторінці 37.
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Прислухайтеся до науки

Мета Під час цього активітету учасники зрозуміють, що таке зміна клімату, і поділяться своїми
відчуттями щодо зміни клімату.

Вікова група Середній вік +

Матеріали Бланки запитань і
відповідей, сторінка  62

Папір, ручки

Тривалість 15 хвилин

Підходить для ❒ онлайн 
❒  офлайн

❒  індивідуально
❒  в групах

❒ на відкритому повітрі
❒  у приміщенні

Підготовка Роздрукуйте відповіді до вікторини (якщо у вас велика група, роздрукуйте кілька
наборів) і виріжте їх. Розкладіть їх по всьому місцю вашої зустрічі.

Грета Тунберг — екологічна активістка, відома тим, що просила світових лідерів вжити
заходів щодо зміни клімату. Вона заохочує всіх прислухатися до експертів з клімату,
тому що наука говорить нам, що ми повинні робити, щоб обмежити наслідки зміни
клімату. Сьогодні подивімось, що говорить нам кліматологія!

● Об’єднайтеся в малі групи та створіть власну кричалку.
● Прочитайте запитання з вікторини. Групою пошукайте у місці зустрічі

правильну(і) відповідь(ді). Коли ви думаєте, що знайшли правильну(і)
відповідь(і), прокричіть вашу кричалку та дайте відповідь(і). Група, яка перша
знайшла відповідь(і), отримує бал.

● Перемагає група з найбільшою кількістю балів.
● Грета часто пояснює, що тема зміни клімату розлючує її. У своїх групах створіть

емодзі, які показують, що ви почуваєте після того, як дізналися всі ці факти про
зміну клімату. Поділіться своїми почуттями один з одним.

Адаптація до
роботи онлайн
або офлайн

Використовуйте онлайн-конструктор, наприклад Kahoot, щоб запустити вікторину
онлайн!

Натхненниця
активітету

Грета Тунберг

Інформаційний блок: Хочете дізнатися більше про екологічні проблеми? Ви чули про нашивки
Виклику YUNGA? Значки виклику від Міжнародного Альянсу Молоді та ООН (YUNGA) навчають
молодих людей всьому від біорізноманіття та забруднення пластиком, до запилення, лісів та
сільського господарства: http://www.fao.org/yunga/resources/challenge-badges/en/

Посилання на інші активітети:
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- Грета Тунберг – молода людина, яка захоплена екологією та вживає заходів щодо зміни
клімату – як і ви! Продовжуйте дізнаватися про неї та як ви можете піти по її стопах,
виконавши вправу «Знайдіть свій голос» на сторінці 43.

- Почуття, думки та пропозиції Грети Тунберг щодо зміни клімату іноді висміюються через те,
ким вона є. Дізнайтеся про привілеї та про те, як ви можете використовувати свій голос для
більшої справедливості за допомогою вправи «Побудуйте свій вулик» на сторінці 41.

- Грета Тунберг започаткувала всесвітній рух – вона справжня лідерка. Дізнайтеся, що люди
говорять про жінок-лідерів, виконавши завдання «Що робить людину лідером» на сторінці
45.
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Розбиваючи кліше

Мета Під час цього активітету учасники познайомляться з Ву Чанхуа та її відданістю
екологічній політиці у своїй рідній країні та за її межами.

Вікова група Можна адаптувати

Матеріали «Кліше»/Надмірно
використані/Конфліктні/
Суперечливі ідеї, які
часто зустрічаються у
темі зміни клімату,
роздруковані або
розміщені на окремих
слайдах

Тривалість 25-35 хвилин (можна адаптувати)

Підходить для ❒ онлайн 
❒ офлайн

❒ індивідуально
❒ в групах

❒ на відкритому повітрі
❒ у приміщенні

Підготовка ПЕРШОДЖЕРЕЛА:

https://www.nytimes.com/interactive/projects/cp/climate/2015-paris-climate-talks/a-parade-o
f-cliches-at-the-climate-talks

https://www.carbonbrief.org/nine-climate-change-pictures-i-really-dont-need-to-see-again

Використовуючи першоджерела для натхнення, зробіть наведіть приклади зміни
клімату, в яких не завжди все "сходяться", чи то через те, що даним вже десятки років,
чи то зображення з дуже малою довідковою інформацією, або ж то дві частини
інформації, які суперечать. один одного.

Опис
проведення
активності

Знайомство з
Ву Чанхуа

Опис активітету:

Познайомтеся з Ву Чанхуа та її неоціненною роботою як радника урядів і корпорацій з
питань стратегії сталого розвитку та інновацій. Звідки вона? Що таке Teconet і чому Ву
Чанхуа його створила? З якими труднощами стикається Ву Чанхуа, коли вона
пояснює, чому зміни навколишнього середовища важливі?
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Аналіз засобів
масової
інформації про
зміну клімату
та покращення
мозкового
штурму

Покажіть скаутам/гайдам підготовлені приклади про зміну клімату, які не найкраще
представляють їх ідеї. Нехай скаути/гайди обговорять, як можна покращити приклади,
щоб краще донести ідеї. Якщо дозволяє час, попросіть їх створити нові та покращені
версії оригіналів. Чому важливо подавати дані точним і привабливим способом? Які є
нові способи представлення даних та інформації, особливо з урахуванням нових
розробок у технологіях та медіа?

Адаптація до
роботи онлайн
або офлайн

Якщо працюєте онлайн, можливо, буде легше розбити скаутів/гайдів на сесійні зали,
де кожній групі представлено різні медіа/факти/статистику. Якщо дозволяє час,
попросіть групи переміститися в різні зали.

Натхненниця
активітету

Ву Чанхуа

Посилання на інші активітети:

- Ву Чанхуа також є активною прихильницею пошуку способів, котрі допомагають стати більш
екологічними. Продовжуйте вивчати її роботу, виконуючи завдання «Енергія вітру» на
сторінці  35.

- Розрізняти факти та міфи, кліше та науку дуже важливо, коли ми говоримо про зміну
клімату, а про жінок та дівчат. Навчіться розрізняти факти та міфи про жінок і дівчат,
виконавши завдання «Голос жінки» на сторінці 37.

- Ще однією лідеркою, яка використовує науку для підвищення обізнаності про зміну клімату,
є Грета Тунберг. Їй доводилося мати справу з людьми, які їй не вірять, тому що вона
дівчина. Дізнайтеся, як ви можете спілкуватися з людьми, які вас не слухають, виконавши
завдання «Знайдіть свій голос» на сторінці 43.
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Бінго “Пестициди”

Мета Під час цього активітету учасники познайомляться з Рейчел Карсон та її участю у
підвищенні обізнаності щодо використання пестицидів та небезпек, які вони несуть.

Вікова група Старший вік

Матеріали Картки-бінго на сторінці
63

Тривалість 30-45 хвилин

Підходить для ❒  онлайн 
❒  офлайн

❒ індивідуально
❒ в групах

❒ на відкритому повітрі
❒ у приміщенні

Рейчел Карсон дуже відома своєю книгою «Безмовна весна». Вона була опублікована в
1962 році, і в ній вона пояснює, як пестициди завдають шкоди навколишньому
середовищу. Пестициди дуже токсичні і можуть викликати проблеми зі здоров’ям, як у
людей, так й у дикої природи. Зменшення популяції птахів вона пояснила використанням
пестицидів.

● Що таке пестициди? Це продукція, призначена для боротьби зі шкідниками
(комахами, тваринами, рослинами).
● Де їх можна знайти? У групах по 4-5 чоловіка прочитайте різні типи пестицидів на
картках-бінго.
● Разом спробуйте знайти якомога більше предметів побуту, які могли б містити ці
типи пестицидів.
● Перемагає команда, яка першою збере повний список типів пестицидів. Якщо ви
завершите вправу занадто швидко, продовжуйте, щоб картка-бінго повністю
заповнилась.

Обговоріть:

● У своїй книзі Рейчел Карсон звинуватила хімічну промисловість у поширенні
дезінформації про пестициди, аби вони не здавалися таким небезпечним, і люди
продовжували  їх використовувати та купувати.
● Чи спадає вам на думку інший приклад, коли галузі могли б поширювати
дезінформацію про речі, які завдають шкоди природі та навколишньому середовищу?
● Ви можете застосувати концепцію «зеленої реклами», яка є маркетинговою
стратегією, спрямованою на переконання людей, що продукт або галузь є екологічною:

o Використовуючи зображення навколишнього середовища (трави, квітів,
природи) на упаковці, аби вона виглядала екологічною

o Великі доми моди, які мають величезний вплив на навколишнє
середовище, починають використовувати «природні» матеріали, які вони
можуть рекламувати, паралельно використовуючи багато викопного
палива, енергії, води, і викидають свої відходи без попередньої обробки.

o Створіть власні приклади!

Адаптація до
роботи онлайн
або офлайн

Створіть  групи в кімнатах, аби заповнити картку-бінго!
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Натхненниця
активітету

Рейчел Карсон

Посилання на інші активітети:

- Рейчел Карсон була першопрохідцем, оскільки її екологічна діяльність почалася в 1950-х
роках. Дізнайтеся, як до неї в той час ставилися як до жінки-активіста, виконавши вправу
“Що робить людину лідером” на сторінці 45.

- Інші предмети домашнього побуту, які можуть завдати шкоди навколишньому середовищу,
— це одноразовий пластик. Дізнайтеся, можна переробити пластикові відходи, виконавши
вправу «Килимок з пластикових пакетів» на сторінці 32.

- Ви можете почати жити більш екологічним життям. Можливо, ви можете використовувати
продукти, які не містять пестицидів, і, можливо, ви почнете користуватися зеленою
енергією. Дізнайтеся, як це зробити, виконавши вправу «Енергія вітру» на сторінці 35.
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Прогулянка в парку

Мета Під час цього активітету учасники дослідять їхнє місцеве природнє середовище і те,
чому важливо його захищати.

Вікова група Будь-який вік

Матеріали Ручка та папір Тривалість 20 хв

Підходить для ❒  онлайн
❒ офлайн

❒ індивідуально
❒ в групах

❒ на відкритому повітрі
❒  у приміщенні

Підготовка Дослідіть місцеві рослини та тварин у вашому регіоні, щоб відповісти на запитання.

● Прогуляйтеся місцем зустрічі. Запишіть, які рослини та тварин ви бачите або
сфотографуйте їх.

● Обговоріть ваші знахідки. Чи ці рослини і тварини місцеві? Скільки всього ви
знайшли?

● Чому, на вашу думку, місцеві види зменшуються? Складіть ментальну карту!
● Прочитайте цю цитату Малайки Ваз (ви можете адаптувати її для молодших

вікових груп): «Місце, де ми з командою знімали сюжет, було одним із
небагатьох заповідників у світі, створених для збереження невеликого, менш
улюбленого виду типу Колар-листоносого кажана. Одним з аспектів, на які я
хотіла б детальніше зануритися в програмі, була ланцюгова реакція, котра
захищає цих кажанів, і як вона впливає на екосистему. Після того, як видобуток
граніту припинився, і заповідник мав шанс відновитися після цього тиску,
рослинність почала відростати, птахи повернулися, а нещодавно лісовий
департамент помітив більших хижаків, таких як леопарди, що повертаються в
регіон. Той факт, що крихітний кажан може бути важелем для цілого ряду
біорізноманіття, просто неймовірний».

● Чому важливо зберегти місцеві види та дику природу? Складіть перелік!

Адаптація до
роботи онлайн
або офлайн

Прогуляйтеся перед зустріччю. Кожен учасник групи може працювати самостійно.
Проведіть обговорення онлайн.

Натхненниця
активітету

Малайка Ваз

Малайка Ваз родом з Індії. Заснований в 1966 році, Сангам є нашим Всесвітнім
центром в Індії, в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні ВАДГДС. Заходи в Сангамі
присвячені культурі, лідерству, святкуванню та здоров’ю.
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Посилання на інші активітети:

- Одним із способів, з допомогою якого Малайка Ваз працює над захистом видів і дикої
природи, є захист від торгівлі дикою природою. Дізнайтеся про цю проблему, виконавши
вправу ”Полювання на торговців дикими тваринами” на сторінці 47.

- Ви досліджували територію навколо свого приміщення для зустрічей, вирушаючи на
прогулянку. Використовуйте це, щоб створити карту свого району та виконати вправу “Карта
спільноти” на сторінці 39.

- Те, що може становити реальну небезпеку для дикої природи – забруднення пластиком.
Дізнайтеся, як переробити пластик, виконавши вправу “Килимок з пластикових пакетів” на
сторінці 32.
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ПРАКТИКУЙ СВОЄ МИСЛЕННЯ ПРО ГЕНДЕРНУ
РІВНІСТЬ

Зміна клімату впливає на гендерну рівність, створюючи ще більше неблагополуччя для дівчат і
жінок. Виберіть заняття з цього розділу та дослідіть, чому зміни клімату сильніше впливають на
дівчат і жінок. Отримайте уявлення про те, як жінки стають глобальними лідерами екологічних змін і
вживають заходів для захисту довкілля.

31



Килимок з пластикових пакетів

Мета Під час цього петивітету діти творчо підійдуть до пластику, створивши килимок; і
дізнаються, як жінки можуть бути агентами змін у своїй громаді.

Вікова група Середній та старший вік

Матеріали Пластикові пакети:
принаймні 20 на людину
(обов’язково
використайте пакети, які
вже використані, не
нові!)
Кілька пар ножиць

Тривалість 1 година +

Підходить для ❒  онлайн
❒  офлайн

❒ 
індивідуально
❒  в групах

❒  на відкритому повітрі
❒  у приміщенні

Підготовка Зробіть килимок з поліетиленового пакета і тримайте його під рукою для заняття.

Ісату Сісей ініціювала проєкт переробки під назвою “One Plastic Bag” (“Один
пластиковий пакет”) у 1998 році неподалік від її рідного села. Проєкт мав на меті
навчити громади необхідності переробляти відходи, які зазвичай викидаються, і
отримувати з цього прибуток. Жінки мають право бути агентками змін у своїх
домогосподарствах і спільнотах. У багатьох країнах світу жінки є основними покупцями
їжі додому. Завдяки інформації та усвідомленню проблеми вони можуть обмежити
одноразовий пластик, який купують. Вони виконують більшу частину роботи по дому,
вирішуючи, що викинути, а що можна переробити.

Через громадські проєкти, такі як One Plastic Bag, жінок заохочують переробляти
пластикові відходи та навчати своїх громад позитивно впливати на навколишнє
середовище.

Давайте спробуємо створити килимок з поліетиленових пакетів!

1. Розкладіть та розправте пластикові пакети
2. Відріжте дно пакета – можете відрізати більше одного пакета одночасно
3. Відріжте ручки – можете відрізати більше одного пакета одночасно
4. Складіть пакети в смужки шириною приблизно 5 см

5. Зв’яжіть перші три смужки разом
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6. Почніть плести мішечки, як косичку
7. Коли ви дійдете до кінця смужки, зав’яжіть наступну смужку і продовжуйте

плести
8. Роблячи візерунок, змініть напрямок і проведіть смужку через попередню косу,

щоб з’єднати бічні сторони

9. Продовжуйте плести та з’єднувати, поки не отримаєте килимок
10. Для завершення зав’яжіть косу у вузол і заправте кінці в косу.
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Натхненниця
активітету

Ісату Сісей

Посилання на інші активітети:

- Хочете дізнатися більше про переробку пластику? Продовжуйте вивчати роботу Ісату Сісей,
виконавши вправу “Перетвори сміття на скарб” на сторінці 50.

- Як і Ісату Сісей, працюйте разом, щоб підвищити обізнаність з екологічними проблемами,
виконуючи вправу “Природничий журнал” на сторінці 52.

- Ісату Сісей була дійсно креативною, адже змогла знайти рішення для зменшення
пластикового забруднення. Ви можете створити свою власну креативну ідею щодо
навколишнього середовища, виконавши вправу «Змініть правила» на сторінці 58.
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Енергія вітру

Мета Під час цього активітету учасники створять модель вітряка для того, щоб
продемонструвати, як чисті ресурси, такі як вітер і потоки сонячного проміння, можна
використовувати для утворення відновлювальної енергії, що є однією з головних цілей
Ву Чанхуа.

Вікова група Можна адаптувати

Матеріали ● Папір
● Картон
● Пластикові

соломинки
● Бечівка
● Скріпки
● Скотч чи клейка

стрічка
● Ножиці
● Клей
● Дерев’яні

шпажки
● Діркопробивач

Тривалість 30-45 хвилин

Підходить для ❒  онлайн
❒  офлайн

❒ індивідуально
❒ в групах

❒ на відкритому повітрі
❒ у приміщенні

Підготовка Джерело (переглянути детальну інструкцію з картинками можна за посиланням):
https://www.education.com/science-fair/article/engineering_windmill/

Опис
проведення
активності

Як ми можемо створити чисту, дешеву та сталу енергію? Спалювання викопного палива
сприяє викидам вуглецю, тому політика Ву Чанхуа зосереджена на зеленій енергетиці.
Кілька методів сталої енергетики включають гідроенергію, сонячну енергію та енергію
вітрових турбін. Але як працюють вітряні турбіни?

1. Виріжте квадрат з картону (звичайний папір також можна використовувати, але він
менш ефективний).

2. Намалюйте X, проводячи прямі лінії від кожного кута паперу через центр.

3. Використайте діркопробивач, щоб зробити отвір у центрі, достатньо великий, щоб
соломинка могла пройти крізь.

4. Поріжте ножицями по кожній лінії, зупинившись приблизно на пів сантиметра від
центрального отвору.

5. Кожен вільний кут паперу опустіть до центрального отвору та закріпіть клеєм. Це
будуть «вітрила» вашого вітряка.

6. Вставте соломинку через центральний отвір кожного вітряка. Вона буде служити
віссю.

7. Вставте дерев’яну шпажку у соломинку, щоб вона могла вільно прокручуватися.
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8. Ближче до кінця соломинки приклейте один кінець мотузки. Прив’яжіть або приклейте
інший кінець мотузки до скріпки.

9. Тримайте кінець дерев’яної шпажки і подуйте на вітрила вашої моделі вітряка. Що
станеться?

Форма, яка утворюється при згинанні кутів паперу в центр, створює вітрило, яке
підхоплює потік повітря, коли ви дмухатиме на нього. Ваше дихання обертатиме
вітрила, яке закріплене віссю. Оскільки вісь з’єднана з мотузкою та звисаючою скріпкою,
вона перетворює енергію вашого дихання, яку використовує вітрило, у корисну роботу,
перекручуючи мотузку та піднімаючи скріпку.

Адаптація до
роботи онлайн
або офлайн

Звичайно цю діяльність можна виконувати в режимі онлайн, але досить важко
переконатися, що кожен має всі необхідні матеріали та може виконувати інструкції по
Zoom. Значно простіше просто попросити лідера створити демо. Крім того, лідер міг би
надіслати учасникам інструкції щодо виготовлення моделі вітряка до заняття, тим
більше, що на веб-сайті вихідних матеріалів є детальні інструкції та фотографії.
Запропонуйте учасникам створити зразкове село чи місто на основі зеленої енергії як
власний крафтовий проєкт.

Натхненниця
активітету
активності

Ву Чанхуа

Посилання на інші активітети:

- Ву Чанхуа співпрацює з урядом, щоб змусити їх вжити більш рішучих екологічних заходів.
Продовжуйте вивчати її роботу, виконавши завдання «Бюджет змін» на сторінці 54.

- Ву використовує всі свої знання, щоб підтримувати уряди та захищати їх. Вимагайте більше
від свого уряду, виконуючи активність «Прихильниця змін» на сторінці 51.

- Ву Чанхуа підвищила рівень обізнаності про різні проблеми зміни клімату. Створіть фільм,
щоб підвищити рівень обізнаності про зникаючі види, виконавши вправу «Режисерка фільму
про дику природу» на сторінці 57.
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Голос жінки

Мета Під час цього активітету дівчата досліджуватимуть, як зміна клімату впливає на життя
жінок у всьому світі, і практикуватимуться в участі в дебатах.

Вікова група Середній та старший вік

Матеріали Інформація про жінок і
кліматичні зміни на
сторінці 6-7

Тривалість 30 хвилин

Підходить для ❒ онлайн
❒ офлайн

❒ індивідуально
❒ в групах

❒ на відкритому повітрі
❒ у приміщенні

Підготовка Розташуйте інформаційні картки навколо місця проведення активності.

Опис
проведення
активності

Як юрист, Тесса Хан повинна знати, як вести дебати і впевнено доносити свою думку.
Попрактикуйте свої навички ведення дебатів під час цієї дискусії, як в акваріумі (відкрита
дискусія, яку проводять у великих аудиторіях як в акваріумі)!

● Дізнайтеся про те, як зміни клімату впливають на жінок у всьому світі, читаючи
інформацію розміщену на інформаційних картках, які завчасно було розміщено у
приміщені.

● Створіть два кола. У внутрішньому колі (акваріум) чотири дебатери проведуть
дискусію, а у зовнішньому колі решта групи слухатимуть. Якщо ви перебуваєте у
зовнішньому колі та хочете стати дебатором, підійдіть і торкніться чийогось
плеча, щоб зайняти його місце у внутрішньому колі.

● Тема дебатів: «Чи більше постраждали жінки та дівчата від зміни клімату, ніж
чоловіки та хлопчики?». Половина учасників дебатів завжди повинна бути на
стороні «так», а половина – на стороні «ні». Не соромтеся розігрувати дебатера
на стороні, з якою ви особисто не згодні!

● Ви можете брати участь у дискусії в будь-який час і з будь-якої сторони.
Спробуйте хоча б раз увійти у внутрішнє коло!

Порада для лідера: якщо в якийсь момент розмова починає зупинятися, ви можете
скористатися наведеними нижче фактами, щоб полегшити обговорення:

- Жінки щодня витрачають у 3 рази більше годин на неоплачувану роботу, як-от
догляд за домом та дітьми, приготування їжі тощо, ніж чоловіки.

- У всьому світі жінки заробляють на 23% менше, ніж чоловіки.
- У всьому світі лише 13% жінок є власниками сільськогосподарської землі.
- Дві третини неписьменних дорослих у світі — жінки.
- 1 з 3 жінок у всьому світі зазнала фізичного або сексуального насильства –

переважно з боку інтимного партнера.
- Жінки займають лише 24% місць у парламенті по всьому світі.

Адаптація до
роботи онлайн
або офлайн

Якщо у вас велика кількість людей, поділіться на менші групи для проведення кількох
дебатів одночасно.
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Натхненниця
активітету

Тесса Хан

Коментарі Адаптація для молодшої вікової групи:
Замість дебатів група може створити п’ятихвилинну п’єсу. Розкажіть історію життя жінки,
коли вона переживає зміни в місцевому кліматі.

Інформаційний блок: У країнах, які найбільше постраждали від зміни клімату, посуха спричиняє
відсутність доступу до чистої води, що може вплинути на гігієну менструального циклу. А чи знали
ви про це? У нас є програма на нашивку про гігієну у менструальний цикл. Дізнатися більше:
https://www.wagggs.org/en/what-we-do/red-pride-menstrual-hygiene-management-mhm-education/

Посилання на інші активітети:

- Як і Тесса Хан, ви можете використовувати свої навички переконання, щоб вимагати більше
від осіб, які приймають рішення. Ідіть її шляхом, виконавши вправу «Прихильниця змін» на
сторінці 51.

- Тесса Хан впливала на уряд, щоб вони вжили заходів щодо зміни клімату. Один із потужних
способів зробити це – інвестувати в екологічну політику. Дізнайтеся, що це означає,
обравши заняття «Бюджет змін» на сторінці 54.

- Жінки висловлюють свою думку і вимагають, щоб вони були залучені до екологічних акцій.
Дізнайтеся, як ви можете підвищувати свою обізнаність щодо екологічних дій, виконавши
вправу «Перетвори сміття на скарб» на сторінці 50.
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Карта спільноти

Мета Під час цього активітету учасники дізнаються про те, як створення карт громад
допомогло приймати до уваги голос жінок корінного населення.

Вікова група Середній та старший вік

Матеріали Ручки, папір, малюнок
або карта місцевості
вашої групи

Тривалість 20 хвилин

Підходить для ❒  онлайн
❒  офлайн

❒ індивідуально
❒ в гупі

❒  на відкритому повітрі
❒  у приміщенні

Підготовка Роздрукуйте, знайдіть або намалюйте карту вашої місцевості.

Опис
проведення
активності

Картографування громад – це спосіб створення карт із використанням місцевих та
традиційних знань про навколишнє середовище. Інду Умару Ібрагім використовувала
цей метод, щоб допомогти вирішити суперечки громад щодо землі та ресурсів, а також
зберегти традиційні знання про землю.

● Заздалегідь намалюйте карту місцевості (міста, території), де буде проводиться
зустріч.

● Ви можете прогулятися по вашому приміщенню, показати вже існуючу карту,
приділити хвилину, щоб вивчити та запам’ятати її, а потім відтворити її окремо.

● Створіть групи по 4-5 осіб в кожній. Створіть нову карту, яка поєднує всі карти з
групи з усіма вашими знаннями.

● Якщо ви пам’ятаєте щось про територію, які ви не вказали на початковій карті,
ви можете додати це зараз до групової карти.

Обговорення:
● Як вам сподобалось поєднувати ваші знання?
● Чи всі думки членів вашої групи оцінювалися однаково?
● Чи вважаєте ви, що ваша точка зору молодої людини, дівчини чи хлопчика

відрізняється від поглядів інших людей?
● Чи кожен з вас був у середовищі, де ваш голос не однаково чули?
● Використання картографування в Чаді підкреслило важливість знань жінок для

суспільства. Інду Умару Ібрагім пристрасно вірить, що, оскільки жінки
покладаються на добування води та їжі, надання традиційної медицини та
догляду за худобою, вони знають і розуміють навколишній ландшафт, як і
будь-хто, і мають цінні традиційні знання, якими вони можуть поділитися. У
більш консервативних спільнотах жіночі голоси не чути на публічних форумах,
де виступають чоловіки. Проводячи картографічні сесії спеціально з
жінками-членами громади, Ібрагім змогла охопити їхні знання та заручитися
повагою чоловіків-членів спільноти.

● Чи є у вас ідеї щодо того, як жінкам і дівчатам можна надати більш рівний голос
у різних ситуаціях?

Адаптація до
роботи онлайн
або офлайн

Цю діяльність можна виконати таким же чином під час онлайн-зустрічі, але
використання кімнат (наприклад у Zoom) буде корисно, якщо у вас велика група.

Для молодших вікових груп ви можете попросити їх намалювати приміщення для
зустрічі та об’єднати свої малюнки разом.

Натхненниця
активітету

Інду Умару Ібрагім
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Інформаційний блок: Важливо мати рівний голос за столом для дівчат і жінок. Ви знали про це? Ми
підтримуємо 20 різних асоціацій дівчат-гайдів та дівчат-скаутів для реалізації проєктів на теми
рівності, розширення можливостей та залучення. Дізнайтеся більше за посиланням:
https://www.wagggs.org/en/what-we-do/her-world-her-voice/

Посилання на інші активітети:

- Ви хочете дізнатися більше про те, як Інду Умару Ібрагім підтримувала жінок корінного
населення у своїй громаді. Слідуйте їй, виконавши активність «Історії в спільноті» на
сторінці 53.

- Дізнайтеся далі, як ви можете підтримати жінок, щоб їхні голоси почули та підвищили
обізнаність щодо екологічних дій, виконавши вправу «Перетвори сміття на скарб» на
сторінці 50.

- Продовжуйте вивчати екологічні проблеми у вашому регіоні, виконавши завдання
“Природничий журнал” на сторінці 52.
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Побудуйте свій вулик

Мета Під час цього активітету учасники дізнаються про поняття привілею та про те, як
підвищення голосу може призвести до більшої рівності.

Вікова група Будь-який вік

Матеріали Невеликі зразки кожного
матеріалу у вигляді
друкованого зображення
або малюнка самого
елемента: землі, води,
пилку, сонця та робочих
бджіл. - 2 гральні  кубики

Тривалість 20 хвилин

Підходить для ❒ онлайн
❒ офлайн

❒ індивідуально
❒  в групах

❒  на відкритому повітрі
❒  у приміщенні

Підготовка Роздрукувати матеріали

● Створіть групи з 5 гравців.
● Ви повинні принести елементи природи, щоб побудувати вулики. Ваша мета —

створити найбільшу кількість вуликів за 15 хвилин.
● Щоразу, коли ви кидаєте кубик, ви можете брати елементи природи залежно від

цифри на кубику:
○ 1: Виберіть необхідний елемент
○ 2: Земля
○ 3: Вода
○ 4: Пилок
○ 5: Сонце
○ 6: Бджоли-робітниці

Щоб побудувати стінки свого вулика, вам знадобляться:
● 2 Бджоли-робітниці
● 1 Сонце
● 1 Пилок
● 1 Вода
● 1 Земля

● Один гравець, обраний випадковим чином, буде бджолиною королевою. Цей
гравець може кидати кубики двічі за кожен хід і отримує вдвічі більшу кількість
ресурсів.

● Пограйте п’ятнадцять хвилин і порахуйте свої вулики. Скільки вийшло зробити?
Якщо кілька груп грали одночасно, порівняйте результати!

Опитування після виконання завдання:
● Ви будували вулики індивідуально чи всі разом?
● Якщо ви будували вулики індивідуально, хто зробив найбільше вуликів? Чи була

це бджолина королева? Чому?
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● Якщо ви створювали свої вулики колективно, ви з самого початку зрозуміли, що
можна співпрацювати, щоб зробити більшу кількість вуликів, чи це зайняло
деякий час? Чому?

● Один гравець у цій грі мав привілей кидати кубики вдвічі більше, ніж інші. Якщо
вони співпрацювали з усією групою, їхній привілей був корисним для всіх. Якщо
вони грали самостійно, це давало їм величезну перевагу над іншими.

Рефлексія:
● Пряма та непряма дискримінація жінок і дівчат досі існує всюди у світі. Це

означає, що, як і більшість гравців у цій грі, вони можуть мати менше ресурсів
або можливостей, менше свободи, ніж чоловіки та хлопчики.

● Коли деякі люди перебувають у невигідному становищі в суспільстві (наприклад,
їхня стать, їх вік, інвалідність, етнічна приналежність тощо), наша роль –
говорити. Працюючи разом і підвищуючи свій голос, ми можемо скоротити цей
розрив і забезпечити рівні права та можливості людей.

● Наприклад, Лейді заснувала групу жінок під назвою «Colectivo Maya» з метою
підняти голос жінок у бджільницькій спільноті, щоб жодне рішення не було
прийнято без них.

Адаптація до
роботи онлайн
або офлайн

● Щоб грати офлайн, ви можете роздрукувати елементи або принести справжні.
● Щоб грати онлайн, рекомендується використовувати віртуальну дошку, де

учасники можуть малювати або писати те, що вони беруть і будувати свої
вулики.

Натхненниця
активітету

Лейді Печ

Інформаційний блок: Для нас дуже важливо заохочувати дівчат-гайдів і дівчат-скаутів з різних країн
зустрічатися, працювати разом і підтримувати одна одну. Ви знали про це? Ми проводимо програми
обміну між дівчатами-гайдами та дівчатами-скаутами з різних країн! Дівчачий рух «Молодіжний
обмін з півдня на південь» (YESS) — це наша міжнародна програма обміну. Дізнайтеся більше за
посиланням: https://www.wagggs.org/en/what-we-do/yess-girls-movement/

Посилання на інші активітети:

- Хочете дізнатися більше про екосистеми у вашому регіоні та як ви можете їх захистити?
Йдіть по стопах Лейді Печ, виконуючи вправу «Природничий журнал» на сторінці 52.

- Дізнайтеся про те, як ви можете підтримати інших, особливо людей, які мають менші
привілеї ніж ви, у боротьбі зі зміною клімату, виконавши «Історії в спільноті» на сторінці 53.

- Використовуйте свій голос, щоб розповісти про те, чому ви любите навколишнє середовище
і чому його потрібно захищати, виконавши вправу «Креативність – це ваш голос» на сторінці
56.
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Знайдіть свій голос

Мета Під час цього активітету учасники дізнаються про своє право на те, щоб їх слухали та
сприймали серйозно, а також розвинуть впевненість у собі як у екологічному лідері.

Вікова група Середній вік +

Матеріали Папір, ручки, пристрій,
щоб зняти відео
Картки з правами
дитини, статті 3, 12 і 14
на сторінці 63

Тривалість 30 хвилин

Підходить для ❒  онлайн

❒ офлайн

❒  індивідуально

❒  в групах

❒  на відкритому повітрі

❒  у приміщенні

Греті було лише 15, коли вона почала публічно ділитися своїми думками щодо зміни
клімату. Однією з її найбільших проблем було серйозне ставлення дорослих до неї.
Через її вік, через те, що вона дівчина, і через те, що у неї аутизм, багато людей думали і
досі вважають, що нею маніпулюють, і вона не може мати власної думки. Молоді люди
часто відчувають, що їхні думки та переконання не сприймаються серйозно.

● Згадайте момент, коли ви поділилися ідеєю чи думкою, які не сприймалися
всерйоз. Які це викликало у вас відчуття?

● Використовуючи аркуш паперу, подумайте над цим питанням і запишіть, що ви
відчували. Потім працюйте в малих групах, і якщо вам комфортно, поділіться
своїми думками з групою та послухайте думки інших.

● Чи є щось спільне у тому, як люди почувалися? Чи були члени групи, які
відчували, що їх слухають і сприймають серйозно? Обговоріть, чому ви
вважаєте, що думки та переконання дітей та молоді не сприймаються серйозно.

● Чи ви знаєте, що дитина має право мати власні думки та переконання і вільно їх
висловлювати? Організація Об’єднаних Націй з прав дитини пояснює, як слід
ставитися до дітей та молоді.

● У своїх групах прочитайте про права дитини, подивіться на статті 3, 12 і 14, які
стосуються голосу дитини та висловлення її думок і переконань.

● Ці права демонструють, що дорослі повинні не просто слухати дітей, а й
серйозно ставитися до їхніх проблем.

● У групі обговоріть, як ви відчуваєте себе зараз, знаючи ці права.
● Якби ви могли повернутися і сказати молодшій версії себе, що ви маєте право

бути почутим і прийнятим серйозно, що б ви сказали?
● Напишіть листа або створіть відео молодшій версії себе, заохочуючи її бути

сміливою та впевненою, щоб говорити та бути голосом майбутнього.
● Подумайте про те, що вас турбувало, коли ви висловлювали свою думку раніше.

Як ви можете перетворити ці переживання на джерело сили? Допоможіть
молодшій версії себе зрозуміти, що дівчата та всі молоді люди загалом можуть
мати потужний голос, як і Грета.

● Поділіться своїм листом або відео з іншими, щоб вони навчилися висловлювати
свою точку зору, тому що кожен має право голосу, і кожна дитина має право бути
почутою та сприйнятою серйозно.
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Натхненниця
активітету

Грета Тунберг

Інформаційний блок: В екологічній діяльності, як і в будь-якому іншому аспекті нашого життя, бути
самим собою — найбільша сила. Знали про це? З 2013 року ми підтримали понад 6,5 мільйонів
молодих людей, щоб отримати доступ до освіти щодо образу тіла та самооцінки в більш ніж 125
країнах. Перегляньте наш останній випуск Free Being Me:
https://www.wagggs.org/en/what-we-do/free-being-me/

Посилання на інші активітети:

- Ідея Грети щодо клімату була і дуже легкою, і дуже креативною. Ідіть по її стопах і знайдіть
свою власну творчу ідею, виконавши вправу «Змініть правила» на сторінці 58.

- Подібно до Грети, вимагайте більше від свого уряду, виконавши активітет «Прихильниця
змін» на сторінці 51.

- Грета Тунберг впливала на уряди, щоб ті вжили заходів щодо змін клімату. Один із потужних
способів зробити це – інвестувати в екологічну політику. Дізнайтеся, що це означає,
виконавши вправу «Бюджет змін» на сторінці 54.
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Що робить людину лідером

Мета Під час цього активітету учасники досліджуватимуть, як мова може бути використана
для створення упередженості проти творців змін, і те, як це непропорційно впливає на
жінок.

Вікова группа Старший вік

Матеріали Дошка або фліпчарт

Список негативних слів,
які часто
використовують для
опису Рейчел Карсон

Тривалість 20-30 хвилин (можна адаптувати)

Підходить  для ❒ онлайн
❒ офлайн

❒ індивідуально
❒ в групах

❒ на відкритому повітрі
❒ у приміщенні

Рейчел Карсон відома завдяки своїй книзі «Тиха весна», в якій детально описано
шкідливе використання пестицидів і те, як ми, як окремі особи, так і спільноти, тісно
пов’язані з навколишнім середовищем. Хоча ця книга була дуже добре сприйнята в
деяких колах, інші називали Рейчел Карсон «істеричною» та «надмірно емоційною»
жінкою.

● Поділіться на дві групи.
● Група А розгляне цитати, використані для опису Рейчел Карсон. Вони виберуть

кілька слів або цитат і виконають пантоміму або розіграють їх перед групою Б.
Не показуйте групі Б цитати! Вони не повинні знати, що це за тема.

● Група Б спробує вгадати, що група A показує пантомімою/розігрує. Однак група
Б може лише вгадувати та використовувати позитивні слова. Наприклад, якщо
група А розігрує сцену, де жінка боїться клопів і хтось висміює її, група Б може
здогадатися, що вона турботлива, любить клопів і не хоче їх завдати шкоди
тощо.

● Після того, як група Б висловила здогадки щодо того, що імітувала група А (у
позитивному вираженні), порівняйте відповіді групи Б і цитату, яку імітувала
група А. Ви думаєте, що це дуже різні, чи це просто різні точки зору на одне й
те ж?

● Використовуючи свої припущення, групою спробуйте перевернути всі цитати та
негативні слова, які використовуються для опису Рейчел Карсон, на позитивні.

Рефлексія:
● Вас коли-небудь називали одним із негативних термінів?
● Яку з позитивних якостей, на вашу думку, ви вже маєте і які ви хочете

розвивати далі?

Адаптація до
роботи онлайн
або офлайн

Використовуйте інтерактивну дошку, щоб створити список негативних слів, які
вживаються проти жінок, і продумайте, як перетворити їх на щось позитивне, або
розділіть на кімнати, щоб показувати пантоміму, розігрувати або обговорювати ці
терміни в менших групах.
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Натхненниця
активітету

Рейчел Карсон

Примітки ДЖЕРЕЛО:
http://www.environmentandsociety.org/exhibitions/rachel-carsons-silent-spring/personal-atta
cks-rachel-carson-woman-scientist

Цитати та слова

Радикальна “Що стосується комах, то це так по-жіночому – на смерть
налякатися через кількох клопів!”

Нелояльна Її аргументи були описані як «несправедливі,
односторонні та істерично надмірні.»

Псевдоучена Її критикували за «емоційні та неточні спалахи гніву»

Істерична Її прихильність до навколишнього середовища була
описана як «містична прихильність до природнього
балансу»

Емоційна Критик поцікавився, чому «стара діва так хвилювалася
про генетику»

Інформаційний блок: Рейчел Карсон ображали через те, що вона жінка. Починаючи з 2011 року
дівчата-гайди та дівчата-скаути по всьому світу борються з насильством щодо жінок і дівчат шляхом
досліджень, освіти, підвищення обізнаності та дій громади. Приєднуйтеся до них:
https://www.wagggs.org/en/what-we-do/stop-the-violence

Посилання на інші активітети:

- ЗМІ та вчені-чоловіки погано поводилися з Рейчел Карсон. Але це її не збентежило! Ідіть по
її стопах, виконавши вправу «Креативність – це ваш голос» на сторінці 56.

- Жінки та дівчата часто збентежені діяти чи бути лідерами, але перш за все ви повинні
продовжувати свою справу! Придумайте творчі ідеї щодо екологічних дій, виконавши
завдання «Змініть правила» на сторінці 58.

- Рейчел Карсон була письменницею. Дізнайтеся, як ви можете поділитися тим, що ви знаєте,
та підвищити обізнаність про екологічні проблеми, виконавши вправу «Режисерка фільму
про дику природу» на сторінці 57.
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Полювання на торговців дикими тваринами

Мета Під час цього активітету учасники дізнаються, чому торгівля дикими тваринами
небезпечна для нашої екосистеми, і дослідять роль дівчат у збереженні дикої природи.

Вікова група Будь-який вік

Матеріали Обирай свої власні
карти пригод на сторінці
64

Тривалість 30 хвилин

Підходить для ❒  онлайн
❒  офлайн

❒  індивідуально
❒  в групах

❒  на відкритому повітрі
❒  у приміщенні

Підготовка Надрукуйте картки з історією, пронумеруйте їх із зворотнього боку та сховайте на
вашому місці зустрічі.

Малайка Ваз захоплена захистом вимираючих видів тварин та запобіганням торгівлі
дикими тваринами. Така торгівля має серйозний вплив на збереження дикої природи.
Використання диких тварин або частин їх тіл для ювелірних виробів, трофеїв чи ліків
досі популярно в багатьох частинах світу. Чи можете ви знайти маршрут торгівельників
та зупинити їх незаконний бізнес?

● Це історія з розряду “вирішуй, куди йти”. Тобі необхідно обрати, куди ти хочеш
дістатися та знайти правильну карту для вирішення того, що стане першим
кроком. Кожна картка включає в себе рішення та визначає наступну картку, яку
треба знайти.

Твоя подорож починається з містечка Пран. Ти чула, що торговці дикими тваринами
приїжджають сюди. Звідки твоє дослідження почнеться?

a) Пошта              Знайди картку 1
b) Місцева кав’ярня                  Знайди картку 2

Обговорення:

● Чи знайшов ти торговців? Це було легко чи складно?
● У грі деякі персонажі не сприйняли вас серйозно, оскільки вважали, що торгівля

дикою природою не така вже й велика проблема, через яку дівчата чи молодь
взагалі повинні перейматися та вживати заходів.

● Попрацюйте в групі. Знайдіть п’ять аргументів, які ви могли б використати, якби
хтось сказав вам, що дівчата та молодь не можуть вживати заходів щодо
охорони навколишнього середовища.

Адаптація до
роботи онлайн
або офлайн

Ознайомтеся з історіями онлайн, не шукаючи наступні картки фізично.
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Натхненниця
активітету

Малайка Ваз

Примітки Ця гра була надзвичайно захоплююча, чи не так? Чудове місце для пригод – це Наш
Шале, перший Всесвітній центр ВАДГДС. Із 1932 року ми запрошуємо поринути в
пригоди, веселощі та міжнародну дружбу високо у швейцарських Альпах. Наше Шале
відкрите для груп, сімей та кожного, хто хоче переночувати, провести день з нами чи
стати учасником одного з наших численних міжнародних заходів.

Посилання на інші активітети:

- Досі зацікавлені в збереженні дикої природи? Продовжуйте вивчати роботу Малайки Ваз,
виконуючи завдання «Режисерка фільму про дику природу» на сторінці 57.

- Деякі люди більше, ніж інші, залежать від дикої природи та природних ресурсів. Поставте
себе на їхнє місце, виконавши завдання «Історії в спільноті» на сторінці 53.

- Будь креативною та поділися, чому ти любиш природу та чому вона потребує захисту,
виконавши вправу «Креативність – це ваш голос» на сторінці 56.
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ДІЙ
Стань частиною вирішення проблеми, активізуйся та стань рушієм змін, виконавши активність з
цього розділу. Ти дізнаєшся, змінити ситуацію у громаді, зібрати ресурси та вжити заходів проти
зміни клімату.
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Перетвори сміття на скарб

Мета Під час цього активітету учасники дізнаються, як перетворити пластикові відходи на
корисні та красиві речі. Також, вони матимуть можливість навчитися новому,
покращити свої знання з даної теми та зібрати кошти на вирішення проблеми
забруднення пластиком.

Вікова група Будь-який вік

Матеріали Одноразовий пластик
(можна використати
пластик, зібраний в
активності “Одноразовий
пластик у нашому житті”
або ж зібрати ще
матеріалів спеціально
для даної роботи)

Тривалість 30 хвилин та більше

Підходить для ❒ онлайн
❒ офлайн

❒ індивідуально
❒ в групах

❒  на відкритому повітрі
❒ у приміщенні

Ти знала, що половина всього виробленого пластику призначена для одноразового
використання, а потім викидається?

● Якщо ти виконала активтет “Килимок з пластикових пакетів”, то можеш
використовувати його у цьому завданні.

● В іншому випадку використовуй зібрані пластикові предмети, щоб перетворити
свій одноразовий пластик на те, що можна використовувати знову і знову, або
ж у те, що буде для тебе дуже цінне.

Проведіть дослідження в Інтернеті, щоб знайти речі, які вся ваша група хоче зробити!
Це можуть бути:

● перетворення пластикових пляшок у вертикальні сади
● створення перероблених музичних підвісок
● створення годівниці для птахів з пластикових пляшок
● перетворення пластикових кришок від пляшок на магніти
● перетворення поліетиленових пакетів на гірлянду

● Ісату Сісей використовувала переробку пластику як спосіб створити робочі
місця у своїй громаді, навчати місцевих жінок та підвищити обізнаність про
пластикові відходи та їх негативний вплив на навколишнє середовище.

● У групі обговоріть, як ви могли б слідувати її прикладу, і спільно прийміть
рішення, як ви використовуватимете свої пластикові відходи для того, щоб
навчити інших цій темі.

● Продайте свої речі, щоб зібрати кошти, і відправте зібрані гроші до фонду
Всесвітнього дня роздумів (див. сторінку 54)!

Адаптація до
роботи онлайн
або офлайн

Учасники можуть разом вибирати, що виготовляти онлайн та робити їх самостійно
вдома.

Натхненниця
активітету

Ісату Сісей
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Прихильниця змін

Мета Під час цієї активності учасники вживатимуть заходів проти зміни клімату та
закликатимуть більше дій з боку осіб, які приймають рішення.

Вікова група Будь-який вік

Матеріали Папір, ручки, урядові
адреси, факти про зміну
клімату
Шаблон листа на
сторінці 65

Тривалість 20 хвилин

Підходить для ❒  онлайн
❒  офлайн

❒  індивідуально
❒  в групах

❒  на відкритому повітрі
❒  у приміщенні

Підготовка Залежно від вашого часу та вашого доступу до інформації під час зустрічі,
дослідницька частина діяльності може бути виконана до групової зустрічі.

Визначте, куди відправити лист. Це можна зробити до або після зустрічі.

Тесса Хан вважає, що уряди зобов’язані використовувати свої знання та владу, щоб
допомогти своїм громадянам у боротьбі зі зміною клімату. Дій, написавши листа
своєму уряду та розкажи йому про свої ідеї щодо зміни клімату!

Обери проблему, яка впливає на ваше місцеве середовище. Прикладами можуть бути:
якість води, вирубка лісів, послуги з вивезення сміття, сільськогосподарські методи чи
будь-що інше, що, на вашу думку, є важливим.

● Досліди тему та використай знання, отримані під час святкування Всесвітнього
дня роздумів, щоб дізнатися, як ця проблема впливає на твоє місцеве
середовище.

● Обговори зі своєю групою, де найімовірніше відбудуться зміни, і разом
вирішіть, на який рівень уряду ви будете писати (місцевий, регіональний чи
національний).

● Напишіть листа обраному вами чиновнику, використовуючи факти, які ви
знайшли. Попросіть його внести зміни, щоб допомогти довкіллю та людям, які
там живуть. Не забудьте вказати, чому ви вважаєте це важливим! Ви можете
адаптувати та використовувати шаблон листа на сторінці 65. Шаблон листа був
написаний так, щоб він відповідав молодшим віковим групам. Не соромтеся
адаптувати його до своєї групи!

● Якщо ти хочеш зробити більше, можеш поділитися своїм листом з іншими
людьми в спільноті та попросити їх вжити заходів з тобою, написавши свої
власні листи.

Адаптація до
роботи онлайн
або офлайн

Онлайн-групи можуть зосередитися на обговоренні дослідження, яке вони провели на
цю тему. Вони можуть поговорити про те, як написати переконливий лист і куди його
відправити. Також можна ділитися своїми листами один з одним і давати один одному
поради, як посилити свої аргументи.

Натхненниця
активітету

Тесса Хан
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Природничий журнал

Мета Під час цього активітету учасники дізнаються про навколишнє середовище, флору,
фауну, їхню цінність як різноманітної екосистеми та працюватимуть у колективі,
щоб створити журнал про природу та поділитися з іншими.

Вікова група Будь-який вік

Матеріали Папір, олівці, ручки Тривалість 45 хвилин

Підходить для ❒ онлайн
❒ офлайн

❒ індивідуально
❒ в групі

❒ на відкритому повітрі
❒ у приміщенні

Підготовка Як лідер, знайдіть інформацію про місцеву флору та фауну і місцевість , аби
підтримати дослідницький елемент діяльності

Опис
проведення
активності

Команда Лейді Печ покладалася на здорових бджіл, щоб зробити свій внесок у
процвітання лісу, так само як наші місцеві птахи, тварини та комахи покладаються
на місцеві рослини та квіти, щоб залишатися здоровими. Важливо, щоб ми
захищали наші рідні рослини та квіти, аби підтримувати гарний стан навколишнього
середовища для місцевих птахів, тварин і комах. Створюйте свій природничий
журнал разом!

● У групі досліджуйте свою місцевість, спостерігаючи за різними речами, які
ви знаходите. Якщо ви не можете піти на прогулянку, пошукайте
інформацію у різних джерелах. Зверніть увагу на рослини, квіти, трави,
птахів, тварин або комах, які ви бачите. Сфотографуйте або намалюйте
ескізи, щоб записати свої спостереження. Ці замальовки можуть допомогти
вам визначити знахідки, назви яких ви не знаєте.

● Об’єднайте всі ескізи або малюнки групи та обговоріть різноманітність того,
що ви бачили.

● Скільки було різних рослин? Ви бачили багато квітів? Чи були там тварини,
птахи чи комахи? Ви знаєте, що вони їдять? Чи визначили ви якісь з їхніх
джерел їжі?

● Чи бачили одні люди те, чого інші не помічали?
● У групі дізнайтеся більше про об’єкти, які ви бачили. Чи особливі вони для

вашої місцевості? Чи потрібні комусь із них особливі умови для життя чи
зростання?

● У групі обговоріть будь-які загрози навколишньому середовищу, які ви
могли помітити. До яких наслідків вони призведуть, якщо їх не ліквідувати?
Запишіть їх і обговоріть, як ці проблеми можна вирішити.

● Візьміть кілька аркушів паперу і складіть їх навпіл, щоб вийшов буклет.
● Створіть журнал, додавши до нього зібрану інформацію та власні ескізи чи

малюнки. Підкресліть особливості дослідженого довкілля.
● Поділіться своїм журналом з іншими, щоб допомогти їм дізнатися про

навколишнє середовище.

Обговоріть
● Яка користь від виконання цього активітету саме в групі?
● Як робота в колективі сприяла збиранню інформації?
● Чи корисно мати різні точки зору? Чи були в членів групи схожі думки щодо

цінності навколишнього середовища для громади? Якщо так, то чому?

Натхненниця
активітету

Лейді Печ
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Історії в спільноті

Мета Під час цієї активності учасники поставлять себе на місце корінних або
віддалених громад, щоб зрозуміти, як на них впливає зміна клімату.

Вікова група Будь-який вік

Матеріали Інформація про рослини,
що зустрічаються у
вашій місцевості, і про
те, чи є вони місцевими
чи інвазивними.

Тривалість 30 хвилин

Підходить для ❒  онлайн
❒  офлайн

❒ 
індивідуально
❒  в групах

❒  на відкритому повітрі
❒  у приміщенні

Хінду Умару Ібрагім надихнулася на екологічні заходи, оскільки озеро Чад
висихало, і вона побачила безпосередній вплив на корінне населення,
зокрема на громаду Мбороро.

● Сформуйте невеликі групи по 3-5 осіб.

● Чи можете ви згадати корінне населення та громади у вашому
районі чи країні? Якщо ви нічого не можете придумати, подумайте
про віддалені спільноти або людей, які живуть зовсім інакше, ніж ви.

● У своїх групах створіть образ дівчини з вибраної вами спільноти. Як
її звати? Скільки їй років? Де вона живе? Які її мрії та амбіції? Які її
особисті якості?

● Виберіть три природні явища, які можуть статися там, де ви живете,
через зміну клімату. Це можуть бути: спека, похолодання, смерч,
зсув, опади, цунамі, посуха, хуртовина, лісова пожежа, повінь,
циклон, ураган тощо.

● Створіть п’ятихвилинну п’єсу про історію життя дівчини. Три
природні події відбудуться протягом її життя. Подумайте, як ви
можете включити їх в історію і який вплив це має на її життя.
Спробуйте подумати, як події конкретно впливають на її спільноту.

● Презентуйте свої п’єси.

● Після того, як кожен представить свої п’єси, знайдіть три речі, які ви
можете зробити як група, щоб підтримати спільноту, з якої були ваші
герої.

Адаптація до
роботи онлайн
або офлайн

Замість вистави, ви можете створити історію, після чого хтось з групи
розповість її.

Натхненниця
активітету

Хінду Умару Ібрагім

Примітки Кузафірі — п'ятий всесвітній центр. Кузафірі означає «подорожувати» на
мові суахілі. Центр подорожує Африкою від події до події. Ідеальна
можливість зануритися в культуру місця, дізнатися про себе та налагодити
зв’язок з іншими.
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Бюджет змін

Мета

Вікова група Можна адаптувати

Вид активності Бюджетування,
вирішення проблем

Матеріали - Грошові жетони
(монети/монопольні
гроші)
- Документи/вивіски з
екологічними
проблемами та ціна
того, скільки
коштуватиме їх
вирішення

Тривалість 25-35 хв (можна адаптувати)

Підходить для ❒  онлайн
❒ офлайн

❒ індивідуально
❒ в групах

❒ на відкритому повітрі
❒ у приміщенні

Підготовка Створіть перелік екологічних проблем та витрат для їх вирішення. Потім
підготуйте суму грошей (зверніть увагу, що різні країни мають різні валюти,
тому вартість проблем і обрана валюта можуть бути довільними), якої явно
недостатньо для вирішення всіх проблем.

Опис
проведення
активності

Бюджетна
діяльність

Одним із найскладніших аспектів екологічної політики є забезпечення
грошей, необхідних для її реалізації. Дайте учасникам конкретну суму
грошей і дозвольте їм виділити різні суми на конкретні екологічні
проблеми/політику. Грошей не вистачить, щоб вирішити всі поставлені
задачі, тому учасникам доведеться застосувати критичне мислення та
зробити важкий вибір. Чи оберуть вони вирішити лише кілька проблем
повністю, чи розподілять свої гроші на всі проблеми? Немає неправильних
відповідей, проте попросіть учасників аргументувати їх вибір.

Фонд Дня
Роздумів

Що таке Фонд Дня Роздумів? Куди йдуть гроші? Поясніть, як
скаути/гайди/лідери та їхні спільноти можуть робити пожертви до Фонду
Дня Роздумів.

Адаптація до
роботи онлайн
або офлайн

Цю активність можна виконувати в режимі онлайн за допомогою
обговорень та інтерактивних дошок, хоча це було б більш привабливим,
якщо виконуватися з фізичними токенами/монопольними грошима.
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Натхненниця
активітету

Ву Чанхуа
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Креативність – це ваш голос

Мета Під час виконання цього активітету учасниці виражатимуть себе у
креативний спосіб, щоб продемонструвати, як дівчата можуть змінювати
речі навколо себе та створювати більш екологічно чисте майбутнє.

Вікова група Будь-який вік

Матеріали Креативні матеріали на
власний розсуд

Тривалість 30 хвилин

Підходить для ❒  онлайн
❒ офлайн

❒ індивідуально
❒ в групах

❒ на відкритому повітрі
❒ у приміщенні

Рейчел була талановитою письменницею про природу. Настав час для вас
використати креативний підхід щоб зробити зміни!

● Використайте ваші креативні навички щоб показати як ви ставитесь
до навколишнього середовища та зміни клімату.

● Як Рейчел Карсон, ви можете написати розповідь, пісню,
намалювати малюнок або написати п'єсу.

● Розкажіть історію про те, який світ зараз, що необхідно для сталого
майбутнього та яку роль дівчата і жінки можуть мати у цьому
майбутньому.

● Як тільки ви створили свій проєкт, поділіться ним з іншими, якщо
маєте бажання.

● У групі вирішіть, що ви могли б зробити зі своїми проєктами, щоб
надихнути інших людей діяти разом з вами.

● Ви можете створити виставку або спектакль для людей зі свого
оточення, можете продати їх або опублікувати у соц. мережах.
Використайте цю можливість як обіцянку у створенні кращого,
більш екологічно чистого майбутнього

Натхненниця
активітету

Рейчел Карсон
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Режисерка фільму про дику природу

Мета Під час цього активітету учасники дізнаються, як представляти зникаючі
види та виступати за їх збереження

Вікова група Будь-який вік

Матеріали Камера або плакат Тривалість 30 хвилин

Підходить для ❒  онлайн
❒ офлайн

❒ індивідуально
❒ в групах

❒ на відкритому повітрі
❒ у приміщенні

Підготовка Приготуйтесь запропонувати кількох тварин, які знаходяться під загрозою
зникнення, яких можна зняти на відео.

Малайка Ваз — дослідниця і режисерка фільму про дику природу. Вона
захоплюється створенням документальних фільмів про тварин, особливо
тих, що знаходяться під загрозою зникнення. Ви коли-небудь думали про
маленьких і нечисленних тварин навколо нас? Вони дуже важливі для
нашої екосистеми. На жаль, на них часто не звертають увагу, а деякі з них
знаходяться в небезпеці!

1. Вийдіть із приміщення для зустрічі.
2. Знайдіть маленьку місцеву тварину, як-от комаху чи птаха, яка

заслуговує на визнання та захист.
3. Спостерігайте за нею деякий час
4. Зафільмуйте, як вона робить різні речі, або знімайте її лише кілька

хвилин.
5. Чому ви обрали саме цю тварину? Чому це важливо?
6. Ви можете уявити, що може поставити цю тварину в небезпеку?
7. Покажіть свої фільми та поясніть, чому ви вибрали цю тварину.
8. Чи змінили фільми ваші погляди на тварин? Як ви вважаєте, чи

важливо знімати дику природу в її природному середовищі
існування?

9. Перетворіть свій фільм на короткий документальний фільм,
пояснюючи, чому ця тварина важлива, якщо вона знаходиться під
загрозою зникнення, і чому ми повинні її любити та захищати.

Адаптація до
роботи онлайн
або офлайн

Ви можете адаптувати цю вправу для молодших вікових груп, попросивши
їх намалювати тварину, яку вони вибрали, уявити, що може поставити цю
тварину в небезпеку, і назвати кілька причин, чому вони люблять цю
тварину і чому ми повинні її захистити.

Натхненниця
активітету

Малайка Ваз

Примітки Якщо у вас немає камери, ви можете зробити аудіозапис або плакат.
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Змініть правила

Мета Під час цього активітету учасники знайдуть творчі способи вжити заходів
щодо зміни клімату

Вікова група Середній вік +

Матеріали Три контейнери, папірці
з «ідеями», «впливами»
та «що, якщо» на
сторінці 66

Тривалість 20 хвилин

Підходить для ❒ онлайн
❒ офлайн

❒ індивідуально
❒ в групах

❒ на відкритому повітрі
❒ у приміщенні

Підготовка Роздрукуйте або створіть самостійно аркуші паперу з «ідеями» та
«впливом», щоб на кожного учасника був принаймні один аркуш паперу.

Початкова ідея Грети закликати до посилених дій щодо клімату була
простою: вона вирішила припинити відвідувати школу раз на тиждень і
виходити на протест перед шведським парламентом, тримаючи плакат із
написом «Шкільний страйк за клімат».
Її спосіб протесту не вимагав багато організації чи грошей, але був
креативним, провокаційним і його легко відтворити; і мільйони молодих
людей у   всьому світі зрештою приєдналися.

Якось вона сказала: «Ми не можемо врятувати світ, граючи за правилами,
тому що правила треба змінити». Давайте подивимося, як можна змінити
правила!

● Створіть дві групи. Кожний у першій групі вибирає аркуш паперу з
коробки «ідей», а у другій – із коробки «вплив». Нікому не показуйте
свій папірець!

● Об’єднайтеся в пару з кимось із іншої групи (щоб у кожній парі були
«ідея» та «вплив»).

● Дослідіть зв’язок між вашими ідеєю та впливом, придумавши
якомога більше інноваційних ідей, щоб досягти свого впливу. Кожна
ідея - хороша ідея!

● Ми часто обмежуємо себе, тому що передбачаємо перешкоди. А
якби не було жодних перешкод? Зіграйте другий раунд, де кожна
пара вибирає аркуш паперу з коробки «Що, якщо».

● Грайте стільки раундів, скільки хочете!
● Тепер, коли у вас виникли нові свіжі ідеї, виберіть ту, яку ви зможете

зробити або адаптувати після цієї зустрічі. Ви можете робити це
окремо, у парах або великою групою.

Адаптація до
роботи онлайн
або офлайн

Для гри в Zoom використовуйте кімнати для сеансів і надішліть кожній парі
ідею, вплив і запитання «Що, якщо».

58



Натхненниця
активітету

Грета Тунберг
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ПОДІЛИСЬ СВОЄЮ ДУМКОЮ ЗІ СВІТОМ
МІЙ ЛИСТ ДО СЬОГОДНІШНЬОГО ТА ДО МАЙБУТНІХ ПОКОЛІНЬ
Тепер, коли ви надихнулися позитивними змінами, які жінки в усьому світі вносять у навколишнє
середовище, приєднайтеся до 10 мільйонів дівчат і жінок у всьому світі та поділіться своїми
сподіваннями  на майбутнє.

Який світ ти хочеш бачити?

Щоб ви сказали світу, якщо ви могли розповісти йому, що відчуваєте, і що б ви зробили, щоб йому
допомогти?

Розкажіть світові про ваші сподівання щодо майбутньої здорової планети.

Напишіть листа про ваше бачення майбутнього світу.

Поділіться своїми натхненними думками та ідеями з іншими в соціальних мережах, використовуючи
хештеги #OurWorldOurFuture #WTD2022 #WAGGGS

ВІТАЄМО!

Ви виконали завдання Всесвітнього дня роздумів 2022!
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ДОДАТКИ
Одноразовий пластик у нашому житті

Вікторина для молодшої вікової групи

На кожному пляжі світу можна знайти пластикові відходи Правда
8 мільйонів тонн пластику потрапляють в океани нашої
планети

Правда

Відомо, що понад 100 видів морських тварин з’їли або
заплуталися в пластик

Брехня – їх більше 700

50% всього пластику призначено для одноразового
використання

Правда

Птахи й риби думають, що пластик — це їжа, і намагаються
його їсти

Правда

Поліетиленові пакети повністю розкладаються у
навколишньому середовищі

Брехня – він стає все меншим і
меншим, після чого його рештки
з’їдають тварини

За останні 10 років люди виробили більше пластику, ніж за
минуле століття

Правда

Вчені вважають, що до 2050 року пластику в морі буде
більше, ніж риби

Правда

Щоб пластикова пляшка розклалася, потрібно 250 років Брехня – це займе 450 років 
Весь пластик, який ми використовуємо, переробляється Брехня – тільки 9% з усього

виробленого пластику можна
переробити

Гра на відповідність для середньої та старшої вікової групи

Картки з фактами

● __________________ пластикових пакетів використовується у всьому світі щорічно
● _______________ пластикових соломинок використовуються у світі щодня
● ______________ одноразових стаканчиків споживаються щороку
● Більшість одноразових стаканчиків з пінополістиролу, які сьогодні утилізуються, залишаться

на звалищах впродовж __________
● Менше ніж _________ від усього пластику переробляється
● ____________ морських тварин щорічно гинуть від забруднень пластиком
● ___________ тонни пластику потрапляють до нашого океану щорічно
● ________ весь вироблений пластик призначений для одноразового використання
● ______ від всього виробленого пластику застосовується в упаковці
● ___________ триває розкла пластикової пляшки

Картки з відповідями

4 трильйони
Півмільйона
500 мільярдів
500 років
9%
1 мільйон
10 мільйонів
50%
40%
450 років
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Відповіді для лідерів:

• Щорічно у світі використовується 4 трильйони пластикових пакетів
• Щодня у світі використовується півмільйона пластикових соломинок
• Щороку споживається 500 мільярдів одноразових стаканчиків
• Більшість одноразових пінопластових стаканчиків, які утилізуються сьогодні, все ще залишаться
на звалищах через 500 років
• Менше 9% всього пластику переробляється
• 1 мільйон морських тварин гине через пластикове забруднення щорічно
• 10 мільйонів тонн пластику потрапляють до наших океанів щорічно
• 50% всього виробленого пластику призначено для одноразового використання
• 40% всього виробленого пластику використовується в упаковці
• Для розкладання пластикової пляшки потрібно 450 років

Прислухайтеся до науки

Запитання вікторини та відповіді для лідерів

Запитання Відповіді
Як ми називаємо підвищення
глобальної температури, викликане
діями людини?

Глобальне потепління

Як називаються гази, які потрапили в
атмосферу і нагрівають планету?

Парникові гази

Які галузі промисловості сприяють
викидам парникових газів?

Транспорт, мода, сільське господарство, енергетика
(Дайте по одному балу кожній команді за кожну
правильну відповідь!)

Як називається газ, що виділяється в
атмосферу, коли ми спалюємо викопне
паливо, таке як вугілля, нафта та
природний газ?

Вуглекислий газ (CO2)

За останні 30 років кількість стихійних
лих, пов'язаних із кліматом, зросла на
скільки?

Збільшилась втричі

На що погодилися країни при
підписанні  “Паризької угоди” у 2015
році?

Щоб утримувати підвищення глобальної температури
нижче 2°C

Що зростає через зміну клімату
(природні явища)?

Рівень світового океану, температура суходолу,
температура океану, вологість, міграція, недоїдання
(Дайте по одному балу кожній команді за кожну
правильну відповідь!)

Що ми можемо зробити, щоб обмежити
вплив на зміни клімату?

Бережіть природу, боротьба з бідністю, змінюйте спосіб
харчування, дізнайтеся про зміну клімату,
використовуйте відновлювані джерела енергії, садіть
дерева, переробляйте відходи
(Дайте по одному балу кожній команді за кожну
правильну відповідь!)

Список можливих відповідей на вікторину (написати чи роздрукувати і покласти перед учасниками)

Глобальне
потепління

Опади Водень Збільшився втричі
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Термоклімат Парникові гази Плутоній Збільшився вдвічі

Заряд землі Нітрати Перевезення 15%
Зміна температури
ядра

Вуглекислий газ (CO2) Мода 50%

Вологість Кисень Фермерство Щоб утримати
підвищення глобальної
температури нижче
2°C

Щоб зупинити країни
від скидання сміття в
океан

Перехід на
електромобілі до 2050
року

Висадити 1 мільйон
дерев на місцях
вирубаних лісів

Рівень світового
океану

Температура
суходолу

Температура океану Вологість Міграція

Недоїдання Захист природи Зменшення бідності Змінити спосіб
харчування

Дізнайтеся більше
про зміну клімату

Використовуйте
відновлювані джерела
енергії

Висаджування дерев Переробка

Енергія

Бінго “Пестициди”

Альгіциди знищують
водорості в озерах, каналах,
басейнах, резервуарах з
водою та інших місцях.

Антимікробні засоби
вбивають мікроорганізми,
такі як бактерії та віруси.

Дезінфікуючі засоби
вбивають або деактивують
хвороботворні мікроорганізми
на неживих об’єктах.

Фунгіциди знищують грибки
(включаючи цвіль та іржу).

Регулятори росту комах
порушують линьку тварин,
дозрівання від стадії лялечки
до дорослої особини або
інші життєві процеси комах.

Гербіциди знищують бур’яни
та інші рослини, які ростуть
там, де вони не потрібні.

Репеленти відлякують
шкідників, включаючи комах
(наприклад, комарів) і птахів.

Родентициди контролюють
популяцію мишей та інших
гризунів.

Інсектициди знищують комах
та інших членистоногих.

Знайдіть свій голос

Права дитини #3

Коли дорослі приймають рішення, вони повинні думати про те, як їхні рішення вплинуть на дітей. Усі
дорослі повинні робити те, що найкраще для дітей. Уряди повинні переконатися, що батьки
захищені та піклуються про дітей або інші люди, коли це необхідно. Уряд повинен переконатися, що
люди та установи, відповідальні за догляд за дітьми, добре працюють.

Права дитини #12
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Діти мають право вільно висловлювати свою думку з питань, які їх стосуються. Дорослі повинні
слухати і серйозно ставитися до дітей.

Права дитини #13

Діти мають право вільно ділитися з іншими тим, що вони думають і відчувають, розмовляючи,
малюючи, пишучи або будь-яким іншим способом, якщо це не завдає шкоди іншим людям.

Права дитини #14

Діти можуть обирати власні думки, погляди та релігію, але це не повинно заважати іншим людям та
не порушувати їх права. Батьки можуть направляти дітей так, щоб, подорослішавши, вони
навчилися правильно користуватися цим правом.

Полювання на торговців дикими тваринами

Виберіть свої власні карти пригод

1
Ти на пошті. Вчора торговці доставляли
дивні пакунки. Ніхто не знає, що було в
пакетах, але чули, що торговці ходили в
кав’ярню і на ринок.
Куди йти далі?
а) Кав'ярня - Знайдіть картку 2
б) Ринок - Знайдіть картку 3

2
Ти в кав'ярні. Люди кажуть, що кав’ярня – не
місце для такої дівчини, як ти, і відмовляються
відповідати на ваші запитання. На щастя, один
добрий незнайомець каже вам, що минулої
ночі тут були люди, яких вони ніколи раніше не
бачили. Вони добре платили і були якимись
торговцями. Вони пішли на ринок і залишилися
в хатині на захід від села.
Куди йти далі?
а) Ринок - Знайдіть картку 3
б) Хатина - Знайдіть картку 4

3
Ти на базарі. Тут багато торговців. Може
хтось щось бачив? Зліва від вас є
невеликий намет, а праворуч — м’ясник.
Куди йти далі?
а) Невеликий намет - Знайдіть картку 5
б) М'ясник - Знайдіть картку 6

4
Ти в каюті. Тут порожньо, але минулої ночі тут
були люди. Ти озираєшся і бачиш сліди, що
йдуть на схід, а деякі — на північ.
Куди йти далі?
а) Схід - Знайдіть картку 7
б) Північ - Знайдіть картку 8

5
Ти в маленькому наметі. Запитуєш чоловіка
всередині про торговців. Він не розуміє,
чому ти цікавишся торговцями, і
відмовляється чітко відповідати на твоє
запитання, але щось бурмоче про м’ясника
та хатину на захід від села.
Куди йти далі?
а) М'ясник - Знайдіть картку 6
б) Хатина - Знайдіть картку 4

6
Ти у м'ясника. Він сміється тобі в обличчя і
каже, що торгівля дикою природою є
проблемою для дорослих, а не для такої
дівчини, як ти.
Куди йти далі?
а) Кав'ярня - Знайдіть картку 2
б) Невеликий намет - Знайдіть картку 5
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7
Ти повернулася в село. Ти заблукала?
Повернися до каюти (картка 4) і йди на
північ!

8
Ти пішла стежкою на північ і чуєш кроки. Що ти
зробиш?
а) Сховаєшся в лісі - Знайдіть картку 9
б) Прослідкуєш за ними - Знайдіть картку 10

9
Ти ховаєшся. Ти бачиш жінку і чоловіка,
який йде позаду неї. Ти говориш з жінкою.
Вона каже, що її брат знає, де торговці
перетинають кордон.
Що ти зробиш?
а) Запитаєш її, чи можеш зустрітися з її
братом - Знайдіть картку 10
б) Поговориш з чоловіком за її спиною -
Знайдіть картку 11

10
Ти йдеш за жінкою до хатини. Її брат підкаже,
де знайти місце полювання.
Що ти зробиш?
а) Зателефонуєш шерифу і скажеш йому-
Знайдіть картку 13
б) Викличеш поліцію та зустрінеш їх на місці
полювання - Знайдіть картку 14

11
Ти розмовляєш з чоловіком. Він не знає,
про що говорить жінка. Але він знає про
місце полювання на захід звідси.
Що ти зробиш?
а) Запитаєш жінку, чи можеш зустрітися з її
братом - Знайдіть картку 10
б) Підеш на захід - Знайдіть картку 12

12
Чоловік не сказав тобі правди. Може, він теж
був торговцем? Ти загубила слід торговців у
лісі. Але наступного разу тобі все вдасться!

13
Ти знайшла місце полювання!
Шериф не сприймав тебе серйозно, бо, на
жаль, шериф дружить з торговцями. Він
попередив їх, що їх переслідують, тому
вони вже пішли з місця полювання.

14
Ти знайшла місце!
Завдяки твоєму дзвінку поліція спіймала
торговців, і дикі тварини в безпеці зараз!

Прихильниця змін

Шаблон листа

Шановний / Шановна (ім'я),
Ми (назва вашого патруля) з (назва вашого міста).

Ми хочемо поділитися з вами своїми думками на серйозну тему. Ми дізнаємося про зміну клімату, і
думаємо, що з вашою допомогою ми могли б покращити нашу спільноту. Ми помітили, що (поясніть,
на яку тему ви хочете поговорити).
Це проблема, адже (поясніть, чому це проблема).
Ми віримо, що (поясніть свою мету).
Ми закликаємо вас допомогти нам захистити навколишнє середовище/адаптуватися до змін
клімату шляхом (чітко вказати своє рішення проблеми).
Ми розуміємо, що зміна клімату — це лише одна з проблем, над якими ви працюєте, але планета
не може чекати!

З повагою,
(назва вашого патруля)
(ПІБ, вік та підпис кожної учасниці)
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Змініть правила

Ідеї Вплив Що коли…
Провокаційна ідея Щоб захистити природу Ти б знала, що людям сподобається

твоя ідея
Безглузда ідея Щоб заощадити енергію Ти б мала багато часу

Погана ідея Щоб врятувати тварин, яким загрожує
зникнення

Ніхто б не знали, що це твоя ідея

Поетична ідея Щоб надихнути інших на екологічні дії Ти б знала, що невдача неможлива
Дика ідея Підвищити обізнаність про кліматичні

науки
Ти б мала суперздібності

Дивна ідея На знак протесту проти бездіяльності
країн щодо зміни клімату

Ти б знала, що не потрапиш у біду

Ризикована ідея Зробити наш спосіб харчування більш
стійким

Ти б знала, що тебе сприймуть
серйозно

Старомодна ідея Щоб зменшити відходи У тебе були б сотні людей, які
допоможуть тобі

Непереконлива ідея Вимагати кліматичних заходів від
великих компаній

Тебе б слухав увесь світ

Абсурдна ідея Мобілізувати людей до кліматичних
заходів

Всі навколо тебе б підтримували
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