
 

 

 

 

 
 

 

 

  



 2  

Автор-упорядник: Назаренко О.В. – вчитель початкових класів  

   Правдівської ЗОШ І–ІІІ ст. 

 

 

 

У посібнику розроблено виховні заходи для учнів 1–4 класів, 

спрямовані на виявлення і розвиток ціннісного ставлення особистості до 

природи, відповідно до програми «Основні орієнтири виховання учнів 1–12 

класів загальноосвітніх навчальних закладів України.» 

До посібника додається мультимедійне забезпечення до кожного 

виховного заходу. 

Посібник розглянуто на методичній раді та апробовано на базі 

Правдівської ЗОШ І–ІІІ ст.  

Пропонується вчителям початкових класів та студентам педагогічних 

навчальних закладів. 

 

 

 

 

 

 

Ціннісне ставлення особистості до природи. Розробки виховних 

заходів: Методичний посібник / Упорядник Назаренко О.В. – Правдівка, 

2011. – 66 с. 

 

 

 

 



 3  

ЗМІСТ 

 

Вступ……………………………………………………………………………... 4 

Виховна година «Природа навколо нас»…………………………………......... 5 

Екологічна гра «Стежинка у світ природи»………………………………........ 10 

Свято «Осіння казка»………………………………………………………........ 18 

Пізнавальна гра «В гостях у зими»……………………………………….......... 26 

Свято зимуючих птахів…………………………………………………………. 32 

Ранок «Свій голос віддаю на захист природи»……………………………....... 37 

Свято «Прийди, прийди, весно, з радістю»………………………………......... 45 

Виховний захід «Збережемо чистим довкілля»……………………………….. 52 

Виховна година. Гра «Квіткове поле»… …………………………………….... 56 

Список використаних джерел….……………………………………………….. 60 

Додатки…………………………………………………………………………... 61 

Диск з мультимедійним забезпеченням………………………………………... 67 

 



 4  

Вступ 

«Виховувати – означає проектувати поступове становлення якостей особистості й 

керувати здійсненням накреслених проектів» 

Г.С. Костюк 

Сучасний зміст виховання в Україні – це науково обґрунтована система 

загальнокультурних і національних цінностей та відповідна сукупність 

соціально значущих якостей особистості, що характеризують її ставлення до 

суспільства і держави, інших людей, природи, мистецтва, самої себе. 

Виховання здійснюють для ідентифікації вихованця із загально визначеними 

цінностями і якостями. Система цінностей і якостей особистості розвивається 

і виявляється через її власне ставлення. 

Ціннісне ставлення до природи формується у процесі екологічного 

виховання і виявляється у таких ознаках: усвідомленні функцій природи в 

житті людини, самоцінності природи; почутті особистої причетності до 

збереження природних багатств, відповідальності за них; здатності 

особистості гармонійно співіснувати з природою; поводитися компетентно, 

екологічно безпечно; критичній оцінці споживацько-утилітарного ставлення 

до природи, яке призводить до порушення природної рівноваги, появи 

екологічної кризи; вмінні протистояти проявам такого ставлення доступними 

способами; активній участі у практичних природоохоронних заходах: 

здійсненні природоохоронної діяльності з власної ініціативи; посильному 

екологічному просвітництві. Ціннісне ставлення до природи і сформована на 

його основі екологічна культура є обов'язковою умовою сталого розвитку 

суспільства, узгодження економічних, екологічних і соціальних чинників 

розвитку. 

Ставлення вихованців до природи має специфічні вікові особливості. 

Оскільки в молодшому віці у дітей домінує образне мислення, то найбільш 

характерними є такі форми діяльності: ситуаційно-рольова гра, сюжетно-

рольова гра, інсценування, гра-бесіда, ігрова вправа, ранок, свято, уявна 

подорож, конкурси, ігри, демонстрація, розповідь, інсценізація, вікторина. 
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Виховна година «Природа навколо нас» 

Мета: формувати уявлення про різноманітність рослин, птахів нашого 

краю, занесених до Червоної книги; ознайомити із заповідниками: Асканія-

Нова, Канівським; виховувати бережливе ставлення до природи, рослин, 

птахів, бажання берегти все живе, щоб у майбутньому не з'являлися нові 

записи у Червоній книзі. 

Обладнання: діафільми, Червона книга, книги про заповідники, фото, 

картинки рослин, птахів; відеозапис розповідей учнів про неживу природу: 

сонце, місяць, воду; відеосюжет про лелек. 

ХІД ЗАХОДУ 

У ч и т е л ь. Природа – не тільки джерело здоров'я і радості, краси 

людської душі. Вона — наш вірний друг, неоціненне багатство. Природа 

вимагає від людей любові та поваги, турботи і бережливого ставлення. 

Берегти природу – означає берегти Батьківщину. Особливо великого 

значення надається охороні природи сьогодні. У природі все тісно пов'язане 

між собою. І людина, яка сама є частиною природи, також пов'язана з 

навколишнім світом: із землею, річками, повітрям і всім, що живе навколо. У 

прислів'ях та приказках наш народ намагався довести це дітям: «Не кожному 

природа є матір'ю, іншому –   й мачухою». 

На земній кулі людина знищила понад 270 видів диких тварин, багато 

рослин. Тому Міжнародна спілка охорони природи видала Червону книгу, 

куди занесено рідкісні та зникаючі види тварин і рослин. (Учням 

демонструється Червона книга України та рослини, занесені до неї) 

— Діти, які рослини занесені до Червоної книги України? (Едельвейс, 

латаття, конвалія, підсніжник) 

— Які рослини зустрічаються в нашій місцевості? (Латаття, конвалія, 

підсніжник) 

— Чому ці рослини потрібно берегти? (їх залишилось мало, вони гарні 

та корисні.) 
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Розповідь учителя про лікарську рослину латаття (розглядання 

малюнка). 

— Природа – це не лише рослини, це й різноманітний тваринний світ. 

У природі все пов'язане і немає нічого зайвого. Згадаємо всім вам відому 

комаху – сонечко. (Розглядання малюнка сонечка) 

— Вона поїдає попелиць, їхніх личинок, знищує інших шкідників 

рослин. Живуть сонечка лише два місяці, їх мало хто їсть, тому що вони 

отруйні, зате вони нищать багато шкідників. 

— А чи уявляєте ви природу без пернатих друзів? (Відповідь: ні!) 

— А яких ви знаєте птахів? (Відповідь: ластівка, шпак, синичка, дятел, 

соловей) 

(Розглядання малюнків птахів) 

— А які птахи, що люблять гніздитися у близькому сусідстві з 

людиною, занесені до Червоної книги України? (Лелека) 

(Відеосюжет «Лелеки») 

Розповідь учителя про лелеку, на екрані з’являються слайди із 

зображенням лелеки  

— Цього птаха ще називають чорногузом, гайстером, веселиком, 

бузьком. Зазвичай чорногузи гніздяться в лісах, поблизу озера, болота – там, 

де плодиться багато жаб, які разом із гадюками та вужами є головною 

поживою для цього птаха. Згадайте прислів'я: «Ковтнув, як бузько, жабу» і 

приповідку, «На кожній сіножаті і віл пасеться, і бузько жаби ловить». 

А зараз послухайте легенду. 

Коли вперше Бог поселив людину на землю, він доручив їй однести па 

край світу лантуха, в якому була зібрана вся нечисть. Перед тим, як чоловіка 

відправити в дорогу, Бог попередив, аби він не розв'язував мішка. Але 

чоловік не послухався. Сівши па перепочинок, він таки поцікавився, що там 

є. Але тільки-но він розв'язав зашморг, як звідти розповзлися навсібіч вужі, 

жаби, гадюки. «Оскільки ти не послухався мене, – розгнівався Бог, – я 
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перевтілю тебе на птаха, і будеш ти все життя виловлювати випущену на 

волю нечисть». 

Ось так, начебто, людина у прообразі лелеки й досі ходить полями та 

болотами, визбируючи плазунів. Значна частина лелек селиться у близькому 

сусідстві з людиною. 

Гніздяться ці птахи на хаті, на великих деревах, на стовпах. Гніздо 

будують не на один, а багато років. Щовесни, коли пара лелек повертається з 

далекої подорожі, вона лише «ремонтує» своє старе гніздо і там виводить, як 

правило, двох пташенят. У народі кажуть: «Де лелека водиться, там щастя 

родиться». У тій хаті, на якій лелека мостить гніздо, за повір'ям, буде 

щасливе життя. Цікаво, що, дивлячись на лелеку, можна визначити напрямок 

вітру: він завжди стоїть «обличчям» назустріч повітряному потоку. В останні 

десятиліття з різних причин в Україні цих птахів значно поменшало. Це 

наслідок хімізації полів, забруднення струмків, річок, осушення боліт, де 

споконвіку годувався білий лелека. Тому ці птахи занесені до Червоної 

книги. Але в останні роки цих птахів побільшало на полях, адже люди 

почали використовувати менше хімікатів.  

— А чи знаєте ви, що таке заповідник? (Відповіді учнів) 

— Дерева, квіти, птахи, тварини, які зникають, охороняються і 

розмножуються у заповідниках. Найвідоміші заповідники – це Асканія-Нова 

(у Херсонській області) і Канівський, де ще ведуться й наукові дослідження. 

(Перегляд слайдів із заповідниками) 

— Все це жива природа, а що належить до неживої природи? А 

допоможуть вам дати відповіді загадки. 

1)На небі яскраво сяє, удень всіх теплом зігріває. (Сонце) 

2)У криниці і в джерельцях чиста і корисна. Всім потрібна вона, і ім'я 

її..? (Вода) 

3)Повна піч паляниць, 

А посередині – книш. (Місяць і зорі) 

4)Що у світі найбагатше? (Земля) 
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5)Навколо нас воно всюди, та ми його не бачимо,  

А дихаємо ним, воно потрібно всім. (Повітря) 

— Отже, ми відгадали загадки і дізнались, що це: Сонце, Місяць і зорі, 

Земля, вода, повітря. 

— А зараз ми послухаємо розповіді про неживу природу. 

(На екрані під час розповіді з’являється сонце, місяць, вода)  

Сонце – велика куля, що складається з розжарених газів. У центрі 

нього температура досягає 20 мільйонів градусів, а на поверхні – 6 тисяч 

градусів. Від нього ми отримуємо багато світла і тепла – джерел Життя на 

Землі. Відстань від Землі до Сонця – 150 мільйонів кілометрів. Якщо Сонце 

уявити як великий кавун, то Земля розміром – як пшонина.  

Місяць – супутник Землі, темна непрозора куля, що освітлюється 

Сонцем та обертається навколо Землі. Майже 15 земних діб на його поверхні 

триває день і стільки ж діб – піч. На Місяці немає ані води, ані льоду, сила 

тяжіння тут у 6 разів менша, ніж на Землі. На Місяці ніколи не буває вітру. 

Над ним завжди безхмарне чорне небо, на якому при яскравому Сонці 

блищать зорі. На Місяці немає ані води, ані повітря, його поверхня не 

розмивається, не руйнується. 

Вода – розчинник, вона розчиняє, а сама при цьому не змінюється від 

розчинених у ній речовин. Завдяки цьому вода стала джерелом життя на 

Землі. Усі розчини – у тілі людини, тварини, рослини – приготовлені на воді. 

Тіло людини на 2/3 складається з води. Вода є скрізь, навіть у гірських 

породах, у повітрі. Щоб випарувати воду із чайника, потрібно у 5,5 разів 

більше тепла, ніж для того, щоб його закип'ятити. Якби воді не була 

притаманна властивість навіть у спеку повільно випаровуватися, багато річок 

і озер влітку висохли б до дна, і все живе у них загинуло б. 

— А зараз ми з вами пограємо у гру «Живе – неживе» (Оплеском 

визначити об’єкт живої природи)  

Слова: сонце, кіт, вода, джміль, земля, місяць, метелик, горобець, 

глина, кролик, пісок, лелека, цибуля.  
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Учень: 

Світ же прекрасний навколо тебе —  

Сонце ясне і сине небо,  

Птахи і звірі, гори і ріки —  

Нехай він буде таким навіки!  

Нехай людина добро приносить —  

Бо світ навколо любові просить.
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Екологічна гра «Стежинка у світ природи» 

Мета: розвивати смислову та образну пам'ять, уміння 

узагальнювати; розвивати кмітливість, швидкість мислення, творчі 

можливості учнів; виховувати любов до природи, турботливе ставлення до 

неї; прищеплювати вміння культурно поводитись на природі. 

Обладнання: малюнки із зображенням рослин, тварин, емблеми 

команд, секундомір, «чорний ящик» , картки. 

Хід гри 

(Відеоперегляд картин природи) 

Наш дивний світ,такий,як казка, 

Он в небі хмаронька пливе. 

Тож бережи його,будь ласка, 

Все в ньому гарне і живе. 

Он квітка полум’ям палає 

І ясне сонечко блищить, 

Чарівна пташечка співає –  

Все в дивосвіт прийшло, щоб жить. 

Вчитель. Усе, що нас оточує і не зроблене руками людей, – це 

природа. Спілкування з природою дає найбільшу насолоду і радість, 

викликає найпалкішу любов до рідного краю, до життя. Природа є джерелом 

натхнення для художників, письменників, композиторів. Шепіт води, зелених 

дібров, спів пташок, запах квітів, - усе це ні з чим не зрівняна природа 

рідного краю. Недарма природу називають ненькою. Усі ми – діти природи, 

та не всі однаково добрі до неї. Природа потребує постійної уваги, турботи. 

Ми повинні берегти природу, охороняти її багатство. Сьогодні ми проведемо 

екологічну гру « Стежинка у світ природи». 

Пояснення правил гри 

У грі беруть участь двоє племен. Перед вами – табло. На ньому – 8 

різнокольорових секторів, що відповідають 8 напрямкам, проходячи якими, 

потрібно виконати завдання. Завдання заховані під кольоровими листками. 



 11  

Право обирати напрямок і відкрити сектор отримує те плем’я, яке перемогло 

у попередньому конкурсі. За перемогу плем’я отримує кружечок певного 

кольору. Переможе те плем’я ,яке назбирає найбільше кружечків. 

(Додаток 1) 

Представлення команд 

У нашій грі беруть участь 2 племені: « Ягуари» та «Пінгвіни». 

– Плем’я « Пінгвінів» представляють: … 

Девіз: 

Природа рідна - наша втіха, 

Тож хай вона не знає лиха. 

1-й учень 

Дружна зустріч нас чекає, 

І плем’я « Пінгвінів» перед вами. 

Нас немало й небагато, 

А три хлопчики й двоє дівчаток. 

2-й учень 

Ми всі звичайні діти, 

Вмієм плакати й радіти. 

Природу дуже любим 

І друзями їй будем. 

 – Плем’я « Ягуарів» представляють… 

Девіз: 

Ми всі господарі природи, 

Тож збережемо її вроду. 

1-й учень 

Плем’я «ягуарів» -  молодці. 

Ми багато читаємо, 

Природу оберігаємо, 

І перемогу в боротьбі здобути бажаємо! 

– Оцінюватиме результати гри авторитетне й незалежне журі. 
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Допомагатиме нам команда вболівальників. На нас чекають 8 етапів гри. Гра 

відбуватиметься під таким девізом: «З природою живи у дружбі, то й буде 

вона тобі у службі». 

1. Чорний ящик 

До ящика укладається іграшка або малюнок із зображенням тварини. 

  – Ви повинні відгадати, що тут за тварина. Можете ставити запитання, 

я відповідатиму вам лише « так» чи « ні». Виграє та команда яка швидше 

відгадає. 

        2. Дуель 

На запитання відповідають за 3 хв. Яка команда надасть більше 

правильних відповідей за 3 хв, та й переможе. 

«Ягуари» 

1. Комаха, яка збирає квітковий нектар і перетворює його на мед. (Бджола) 

2. Сам маленький, а шубка деревяна. (горіх) 

3. Сам чорний, та не ворон, 

Є роги, та не бик, 

Шість ніг без копит. (Жук) 

4. Видивляється у воду,на свою хорошу вроду. (Калина) 

5. Очі на ногах, а будиночок – на спині. (Равлик) 

6. У воді купалася, та все ж сухою залишилася. (Качка) 

7. Б’ється , стука молоток, поправляє нам садок. (Дятел) 

8. Між крижин відважно плава, 

    Обганяє пароплави. 

     Тож ви знаєте, що він, 

    Називається … (Пінгвін) 

9. Низький та колючий,  

    Солодкий, не пахучий. 

    Ягідку зірвеш –  

    Руку обдереш. (Аґрус) 

10. Птахів змушує летіти у вирій голод чи холод? (Голод) 
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11. Комаха, якої бояться птахи. (Сонечко) 

12. Улітку в шубі, а взимку – голе. (Дерево) 

13. Сидить кішка на віконці, і хвіст, як у кішки, а все ж не кішка. (Кіт) 

14. У чистім полі він росте: 

      На високих ніжках, в зелених панчішках,  

      Квіточки блакитні, оченьки привітні. (Льон) 

15. Під одним ковпаком 700 козаків. (Мак) 

16. Хто є ворогом пінгвінів у морі? (Тюлені) 

«Пінгвіни» 

1.Хто любить перестрибувати з гілки на гілку? (Білка) 

2.Скільки ніжок у комахи? (Шість) 

3.Хто раніше за всіх прокидається? (Півень) 

4.Велика хижа морська риба. (Акула) 

5. Дуже товсті ноги маю, ледве їх переставляю, 

    Сам високий я на зріст, замість носа в мене – хвіст. (Слон) 

6. Уночі гуляє, вдень спочиває, 

    Має круглі очі, бачить серед ночі. (Сова) 

7. Куди зайцеві зручніше бігти – згори чи вгору? (Вгору) 

8. Дихають, ростуть, а ходити не можуть. (Рослини) 

9. Є голова, та немає волосся, 

    Є очі, та немає брів,є крила, та не літає. 

    В холоді не мерзне, спеки не боїться. (Риба) 

10. Скільки пальців на ногах у страуса. (2) 

11. Сіро-зелені комашки, яких полюбляють сонечка. (Попелиця) 

12. «Шуба» пінгвіна. (Жир) 

13. На весні веселить, у літку холодить, восени годує, а  взимку гріє. (Ліс) 

14.Метелик, гусінь якого завиває кокон, а з нього виробляють     

волокно.(Шовкопряд) 

15. Яку користь приносять сови? (Знищують гризунів) 
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3. Упізнай мене 

На табло – малюнки чотирьох птахів і 4 рослин із порядковими 

номерами. За описом тварини чи рослини плем’я повинно відгадати, про кого 

йдеться. Хто швидше підніме картку з порядковим номером, той ступить 

крок у перед. 

1. Цей гарний і міцний птах заслуговує на увагу людей та охорону. В одній із 

відомих дитячих казок його назвали «гидким каченям». (Лебідь) 

2. Скільки його не топчи а він росте, та ще й квітує все літо. Він – родич 

нашій гречці. Має лікувальні властивості. (Спориш) 

3. Пташеня цього птаха малесеньке – 3 грами, але воно хоч і сліпе, несе на 

спині інше пташеня. Що воно робить? Викидає всіх із гнізда. Але мене 4 дні і 

цей інстинкт зникає. Ці птахи не висиджують і не виховують своїх дітей а 

підкидають їх різним птахам. (Зозуля) 

4. У лісі веснянім 

цікава рослина:  

ось тільки червона…  

тепер уже – синя!  

Це мова про мене – (Медунку). 

5. Великий птах із довгими ногами і прямим дзьобом, полює в місцях багатих 

на воду. Про нього у народі говорять: птах, який приносить дітей, щастя. 

(Лелека) 

6. Стоїть, коливається, 

Червоною головою величається,  

А як торкнешся, 

То кусається. (Будяк) 

7. Ці птахи можуть передбачати погоду, такі собі маленькі барометри. Про 

них у народі кажуть: низько літають над землею – до дощу. (Ластівка) 

8. Із зеленої сорочки, 

Що зітхав весною гай, 

Білі дивляться дзвіночки. 



 15  

Як зовуть їх, відгадай. (Конвалії) 

4.  Аукціон 

Оголошується тема. Команди по черзі називають рослини, звірів, 

птахів. Хто називає останнім той і виграє. 

Горобець – синиця – … 

Заєць – лисиця – … 

Підсніжник – соняшник – … 

5. Гвіздок програми 

Команди із зав’язаними очима малюють козу: перші номери - роги, 

другі – копита, треті – голову, четверті – хвіст, п’яті – тулуб. 

Після завершення учасники команди описують «нову породу» кози і 

рекламують її. 

6. Показуха 

Один учасник із команди за допомогою пантоміми зображує тварин. Виграє 

та команда чиї учасники за 2 хвилини відгадують більше написаних слів. 

1 команда 

1.Заєць 

2.Слон 

3.Лисиця 

4.Журавель 

5.Кенгуру 

6.Зебра 

7.Білий ведмідь 

8.Кобра 

9.Кіт 

10.Миша 

2 команда 

1.Жирафа 

2.Мавпа 

3.Корова 

4.Собака 

5.Крокодил 

6.Верблюд 

7.Пінгвін 

8.Курка 

9.Метелик 

10.Страус 
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7. Прислів’я і приказки про тварин 

– Готуючись до сьогоднішнього конкурсу племена вивчали прислів’я і 

приказки про тварин. Подивимось, яке плем’я знає їх більше. 

8. Прикмети 

Здавна люди спостерігали за поведінкою тварин і рослин. А які прикмети 

підготували на сьогодні ви? Виграє та команда, яка назве більше прикмет. 

9. Підсумок 

– Ось і наблизилась до завершення наша подорож у світ природи. Ви 

всі добре сьогодні попрацювали. Хочеться вірити, що ті знання, які ви 

отримали сьогодні, не забудуться ніколи. Тож піклуйтеся про «братів наших 

менших», будьте природі друзями, щоб вона не була для вас «мачухою». 

10. Слово журі 

Переможці гри отримують грамоти.  

11. Заключне слово учнів 

1 учень 

Оця стежина веде дитину, 

У світ природи,дивний світ, 

Де є метелик, і є калина, 

Сніжинка біла і маків цвіт. 

2 учень 

Де соловей співає пісню, 

І жайвір сонечко кличе нам, 

Вухастий зайчик стрибає в лісі, 

Їжак гостинці несе діткам. 

3 учень 

І котик Мурчик поруч з тобою, 

В росянім лузі телятко мале 

Не скривдіть нікого жорсткою рукою, 

Що є у світі – тож все твоє. 
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4 учень 

За всю турботу та щиру ласку 

Природа віддячить тобі не раз. 

Тож не поруш чарівну казку, 

Нехай усіх вона радує нас. 

(Під час того, як діти розказують вірші, іде відеоперегляд картин природи)
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Свято «Осіння казка» 

Мета: узагальнювати знання прикмет осені, особливостей кожного 

осіннього місяця; розвивати артистичні здібності дітей, мовлення, логічне 

мислення; виховувати любов до природи, свідому дисципліну, колективізм. 

Обладнання: аудіозапис повільної мелодії, осінні листочки, уривок з 

мультфільму «Ходить гарбуз по городу», малюнки птахів. 

ХІД СВЯТА 

Звучить повільна мелодія, що супроводжує слова дітей.  

Д і в ч и н к а 

Небеса прозорі, мов глибінь ріки. 

Падають, як зорі, з явора листки.  

А над полем нитка дзвенить, як струна.  

Зажурилась квітка — чує сніг вона. 

X л о п ч и к 

Листя облетіло,  

Холодно землі.  

Вже летять у вирій  

Клином журавлі.  

Листя пожовтіле  

Плине по Остру.  

Чути журавлине  

Кру-кру-кру... 

Уч и т е л ь .  Осінь часто звуть чудовою, замріяною, золотою. 

Слухаєш, спостерігаєш природу в осінні дні й відчуваєш її урочисту красу, У 

ній поєднались чарівність барв теплого літечка з першими подихами 

наступних зимових холодів. У перші дні жовтня ми зібрались на свято. Та 

яке ж свято без королеви? А хто вона, ви зрозумієте, відгадавши загадку. 

В зеленім лісі побував 

Якийсь художник – і поволі 

Дерева перефарбував 
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У золотисто-жовтий колір. 

— Ти хто такий? – Я здивувався. – 

— Чому тебе не бачив досі? 

— То подивися, – хтось озвався,  

— І ти тоді побачиш... (осінь). 

У ч и т е л ь .  Так, звісно, нас запросила у гості Королева-Осінь. Але 

чомусь її самої немає. Діти, ви не знаєте, де вона? Не знаєте? Я здогадуюсь. 

Вона, напевно, затрималась десь у лісі для того, щоб допомогти тваринкам 

приготуватись до зими, щоб устелити землю теплими листочками, щоб 

відправити птахів у вирій. Але я, здається, знаю, як її покликати. Давайте 

розкажемо про осінь красиві вірші, – вона почує та прийде. 

Під звуки музики діти читають вірші.  

1.Осінь, осінь, осінь, 

Медом пахнуть роси, 

Журавлі курличуть в небі 

Та вітри голосять. 

Рідко сонце світить, 

А на голих вітах  

В'яже осінь рукавички  

З бабиного літа. 

2.Тихо осінь ходить гаєм, 

Ліс довкола аж горить. 

Ясен листя осипає, 

Дуб нахмурений стоїть. 

І берізка над потоком 

Стала, наче молода. 

Вітер, мовби ненароком, 

їй косиці розпліта. 

 Осінь, вальсуючи, йде по сцені.  
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О с і н ь.  

Ось я, за сосною,  

Ось і листя в'яне.  

Осінь я, за мною  

Йдуть густі тумани.  

Осінь я, осоння  

Листя посипаю.  

Осінь, трави сонні  

Додолу нагинаю.  

Ранками імлиста,  

Вдень — як позолота.  

Обриваю листя —  

Це моя робота. 

О с і н ь .  Добрий день, діти! Ой, як вас багато! Дякую вам, що завітали 

на моє свято. Отже, починаємо свято! Маестро, музику! 

Звучить повільна мелодія, Місяці танцюють, запросивши на танець 

дівчаток. 

— Дякую вам, чарівні дами та прекрасні принци, за танець. Діти, а хто 

ж ці загадкові принци? Чому їх троє? Чому у них різний одяг? (Відповіді 

дітей) 

— Так, це мої дорогі синочки-місяці — Вересень, Жовтень, Листопад. 

Вони прийшли разом зі мною для того, щоб нагадати про свої прикмети, щоб 

ви ще раз змогли повернутись у теплі вересневі дні, побачити яскраві 

кольори жовтня, відчути перший зимовий подих листопада, а допоможе нам 

чарівна гілочка. Ось вона. Я передаю її першому принцу, щоб він розповів 

про себе. 

В е р е с е н ь 

У вересня щедра рука.  

Заходьте, — він з двору гука, 

І яблука трусить з гілок,  
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І сипле в портфелі сливок,  

Солодкий зрива виноград,  

І кожен з вас вересню рад,  

Бо щедра, ой щедра рука  

У вересня-трудівника. 

У ч и т е л ь. Дякуємо тобі, Вересню, за твою щедрість, за рум'яні 

яблука, соковиті груші, за моркву й бурячки, за картоплю й кукурудзу, за всі-

всі овочі та фрукти, якими ти нас щедро пригощаєш.  

(На екрані уривок з мультфільму «Ходить гарбуз по городу») 

У ч и т е л ь . Отже, діти, які овочі ви побачили і запам’ятали? 

О с і н ь .  Спасибі, Вересню, тобі та твоїм друзям! Час передавати 

чарівну паличку другому братові, він теж хоче розповісти по себе. 

В е р е с е н ь .  А й  справді! Мені так цікаво було з вами, що не помітив, 

як і час пролетів. Жовтню, візьми, будь ласка, гілочку! 

Ж о в т е н ь. Вітаю вас, любі друзі! Багато я попрацював у парках, 

гаях і лісах, фарбуючи золотою фарбою дерева та кущі. А як чудово 

спостерігати за падолистом, коли вітер-пустун зриває листочки та кружляє їх 

у чарівному танку! 

Звучить повільна пісня, з'являються «листочки». 

1. Довго листя зеленіло,  

А тепер позолотіло.  

Знаєш, це чому? Дивись,  

В листя промені влились. 

2.Золоте та червонясте, 

Що й очей не відвести. 

Та все ж нам судилось впасти  

Із вершечка, з висоти. 

3.Багрянистеє, хороше. 

Наче полум'я, горим, 

Щоб і в зимову порошу 
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Ви згадали кольори. 

 

В і т е р (пробігає по краю сцени)  

Де не взявся вітерець,  

Непосидько-пустунець.  

Заходився коло хати  

Жовте листя підмітати. 

«Вітер» пробігає, «листочки» кружляють і сідають у центрі сцени. 

У  ч  и  т  е л ь .  Відчули подих осіннього вітру? Ось і листочки вітер 

усі докупи змів і змішав. Але вони не хочуть спокійно лежати на землі. 

Жовтню, змахни чарівною гілочкою, нехай усі побачать їх танець! 

(Виконується танець листочків) 

Л и с т о ч к и. Ой, цей пустун зірвав нас із дерев, і тепер ми не знаємо, 

чиї ми листочки. Діти, допоможіть! 

1. Мов розгорнута долоня, 

Ліг спочити на осоння 

Між зелених їжаків 

Найтемніший із листків. 

Я землі приніс вітання 

Від старезного… (каштана). 

2. Я вальсую та кружляю, 

Барви осені збираю. 

Я і жовтий, і зелений, 

І оранжево-вогненний, 

Золотавий, пурпуровий, 

Я, звичайно, лист... (кленовий). 

3. Я, немов крило за вітром, 

В небо мріяв полетіти. 

Тільки золотом налився 

І в траву звалився. 
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Пораділи жолудята: 

Це листочок... (з дуба-тата). 

4. Я ховав від злого ока 

Намистини круглобокі, 

Та від цих гарячих барв 

Я і сам червоним став. 

«Буду гріти землю нині», – 

Я шепочу... (горобині). 

Ж о в т е н ь. Дякую вам, листочки, а тепер встеляйте землю теплим 

килимом, щоб їй не холодно було спати взимку. А чарівну гілочку я передаю 

Листопаду. 

(«Листочки», кружляючи, виходять) 

Л и с т о п а д 

Виснуть хмари нижче й нижче,  

Заволік туман кущі,  

І листопад на стернище  

Сіє мряку та дощі. 

Я – останній місяць осені. Урожай із ланів і садів зібрав Вересень, 

дерева позолотив і обтрусив Жовтень, а я на дощі та перші заморозки 

багатий. Я щойно з лісу повернувся, перевіряв, чи з усіх дерев листя опало, 

чи готові лісові мешканці до зими, чи всі птахи відлетіли у теплий край? (За 

сценою чути голоси) Що це за галас такий? 

(Заходять діти з малюнками птахів) 

Г о р о б е ц ь. Здрастуйте, любі друзі! Ми до вас у гості на всю зиму 

завітали. 

У ч и  т е л ь. Діти, а хто ж це до нас прилетів? Які пташки? Чому 

немає ластівок, лелек, журавлів? 

Г о р о б е ц ь 

В зимові дні на стовпчиках,  

Па вітах, на дахах  
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Сидять малі горобчики  

У сірих піджачках.  

Сидіти б їм під стріхами,  

Чекати б їм тепла,  

Та жаль, що всюди віхола  

Поживу замела. 

С н і г у р 

Подивіться, угорі  

В чорних шапках снігурі.  

Ще й червоні фартушки  

Одягли собі пташки.  

Значить, сніг і холоди  

Наближаються сюди.  

Снігурами через те  

Нас тепер і ви звете. 

С о р о к а  

Строката сорока  

Веселої вдачі.  

В саду білобока  

Навприсядки скаче. 

В о р о н а 

Я проснулась, стрепенулась — кар-кар.  

На воронячий зібралась я базар.  

Рано-рано прилетіла до струмка,  

На городі проковтнула черв'яка.  

Покружляла-покружляла я вгорі,  

Горобців порозганяла у дворі. 

Л и с т о п а д. Дякую вам, милі пташки, що прилетіли до нас на свято. 

Не сумуйте, що незабаром настане зима. Діти допоможуть вам, зроблять 

годівнички й насипатимуть у них вашу улюблену їжу. Правда, діти? 
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У ч и т е л ь. Промайнули три місяці осені, нагадали нам про свої 

прикмети, зачарували кожен своєю красою. 

В е р е с е н ь. Уже час прощатися з вами. Працювали ми цієї осені, 

натомилися. 

Ж о в т е н ь. Тепер і відпочити можна. 

Л и с т о п а д .  А  мине рік — ми знову до вас завітаємо. 

О с і н ь. Ось такі мої сини, мої місяці. Дякуємо вам, любі друзі, що 

завітали на наше свято, до зустрічі через рік! 

У ч и т е л ь. Дякуємо тобі, Осене, за те, що ти є! Чекатимемо на тебе 

наступного року. 
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Пізнавальна гра «В гостях у зими» 

Мета: поглибити знання учнів про зиму, природу рідного краю; 

формувати їхні пізнавальні інтереси; розвивати допитливість, кмітливість; 

виховувати наполегливість у досягненні мети, доброзичливість, готовність 

прийти на допомогу. 

Обладнання: уривок з мультфільму «Снігова Королева», малюнки діда 

Мороза, Снігуроньки, сови, ноти, книги, сніговика, пінгвіна, годинника, 

ялинки, скрині, сніжинки, слайди з малюнками із завданнями, ялинка із 

завданнями. 

Гра проводиться в зимовий час. Учні класу об'єднуються у дві 

команди – «Блискітки» і «Зірочки». Представники команд по черзі підходять 

до ялинки і обирають номер завдання. За правильну відповідь команда одер-

жує 1 бал ( 1 сніжинку). Якщо одна команда не змогла відповісти на 

запитання, право відповіді переходить до другої. Якщо обидві команди не 

впорались із завданням, сніжинку віддають Сніговій Королеві (на дошці при-

кріплено її зображення і конверт). Наприкінці гри підраховують кількість 

сніжинок, зароблених командами й Сніговою Королевою, і визначають 

переможця. Сніжинки обмінюють на призи. 

ХІД ГРИ 

— Сьогодні ми з вами проведемо зимову гру, де ви позмагаєтеся із 

самою…, а з ким ви дізнаєтеся переглянувши уривок мультфільму.  

(Перегляд уривка з мультфільму «Снігова Королева») 

— Вона, володарка снігів та заметілей, захотіла бути не тільки 

найхолоднішою і найлютішою королевою на світі, а й найрозумнішою, і 

вирішила забрати у людей знання. Тому й послала своїх вірних слуг — 

холодних крижинок, щоб вони заморозили всі науки. 

— Ой, а це що? Телеграма! Давайте прочитаємо: 

«Прилетіли з лісу пташки снігурі 

І сказали, що не буде сонця на землі. 

Друзі, поспішайте, сонечко визволяйте, 
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Бо ми загинемо, ліси покинемо! 

Будемо чекати. Лісові звірята». (Додаток 2 ) 

— Он воно що! Виявляється, Снігова Королева хоче ще й сонечко 

заморозити, щоб панувати на землі цілий рік. Доведеться нам, діти, 

позмагатися з нею, виконуючи завдання різних героїв, розтопити її чари-

крижинки, повернути людям науки, а лісовим звірятам сонечко. Тож не 

будемо зволікати, розпочнімо гру. 

(На екрані з’являються слайди із завданнями) 

 

Завдання Діда Мороза 

— Який місяць у народі називають 

сніжень, сніговик, щипун, тріскун, 

льодовик. (Січень) 

— Відомо, що Дід Мороз — 

всемогутній чарівник. А кого він боїться? 

(Весни) 

— Діти на всій планеті пишуть Діду 

Морозу листи із побажаннями. А куди вони 

їх відсилають? Де живе Дідусь Мороз? (На 

півночі, у Фінляндії) 

 

Завдання Снігуроньки 

— Продовжіть прислів'я. 

• Любиш кататися — ... (люби і саночки 

возити). 

• Держись, Хома, ... (іде зима). 

• Синиця пищить — ... (зиму віщить). 

• Зима без снігу — ... (літо без хліба). 

• Зимове сонце світить, ... (та не гріє). 
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Завдання Мудрої Сови  

Математичні загадки 

— Довгожданий перший сніг  

на дерева й землю ліг.  

Кость, Грицько, Олег, Тиміш,  

прихопивши 8 лиж,  

подались в ранкову пору  

покататися на гору.  

Недалеко від підніжжя  

розібрали хлопці лижі. 

Ви, напевно, здогадались,  

скільки кожному дісталось?  

(По 2 лижі, тобто по парі)  

— Двоє грали в шахи протягом 2 годин. Скільки годин грав кожен 

шахіст? (2 години) 

— На одній тарілці на 10 горіхів більше, ніж на другій. Скільки горіхів 

треба перекласти з першої тарілки на другу, щоб їх стало порівну? (5 горіхів) 

— По вулиці йдуть двоє батьків і два сини. Скільки людей іде по 

вулиці? (Троє) 

— У двох носорогів 2 роги. Скільки рогів у п'яти носорогів? (5) 

 

Завдання Нотки 

— Як називається танок навколо ялинки? 

(Хоровод) 

— А тепер заспівайте якусь новорічну 

пісню. (Учні співають одну з новорічних пісень, 

вивчених на уроках музики) 

— Назвіть відомих вам дітей – естрадних 

співаків. 
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Завдання Читайлика 

— У якій казці зустрічаються всі місяці? («12 

місяців») 

— А що загубив дід у лісі? (Рукавичку) 

— Назвіть автора казок «Снігова Королева», 

«Принцеса на горошині». (Г.Х.Андерсен) 

 

Завдання Сніговичка 

— Коли в Україні наставали ці дні, 

маленькі колядники вирушали в путь. 

Зірки світили їм, аби вони не заблукали, 

бо несли вони людям радісну звістку про 

те, що аж три свята наближаються. Які це 

свята? (Різдво, Святого Василя, 

Водохреща) 

— Цей святий чоловік добрий, 

любить дітей, взимку приходить, 

приносить їм подарунки. (Святий Миколай) 

— Щоб приготувати цю обрядову страву, брали пшеницю або ячмінь, а 

також мак, горіхи, родзинки, мед. Як називається ця страва? (Кутя) 

— Коли святкують день народження Ісуса Христа? (7 січня) 

Завдання Пінгвінчика 

— Відомо, що пташки виводять своїх 

пташенят навесні, щоб за літо вони підросли і 

зміцніли. Але є птах, який виводить пташенят 

узимку й вигодовує їх насінням шишок. Що це за 

птах? (Шишкар) 

— Які птахи прилітають до нас узимку? 

(Снігурі) 

— Навіщо птахи взимку настовбурчують пір'я? (Гріються) 
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Завдання Хвилинки 

— За одну хвилину відгадайте 

загадки. 

• Прозорий мов скло, а не вставиш у 

вікно. (Лід)  

• Надворі горою, а в хаті водою. 

(Сніг) 

• Без рук, а на шибках малює. 

(Мороз) 

• Скатертина біла увесь світ накрила. (Сніг)  

• Узимку спить, а влітку шумить. (Річка) 

• Рукавом махнув — дерева нагнув. (Вітер) 

• Влітку спочивають, а взимку дітей катають. (Сани.) 

• Крил не має, а гарно літає. Що це за птиця, що сонця боїться? 

(Сніжинка) 

• Влітку сірий, взимку білий. (Заєць) 

 

 

Завдання Ялиночки 

— Чи ростуть дерева взимку? (Ні) 

— Чи скидає ялинка хвоїнки? (Так, 

поступово, протягом 5—7 років голки на 

ялинці повністю міняються) 

— Знайди у переліку зайве слово: 

сосна, ялина, вільха, смерека, тис. (Вільха) 

— Які квіти збирала героїня казки «12 

місяців»? (Підсніжники) 
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Завдання Чарівної скриньки 

— Про який предмет ці 

пояснення? 

• Узимку під час ожеледиці 

нею посипають дороги. 

• Без неї жодна господарка не 

приготує страви. 

• Тепер вона є у кожному домі. 

А раніше чумаки їздили по неї аж у 

Крим. Тому розсипати її вважалося поганою прикметою. (Сіль) 

— Що ж, діти, ви успішно впорались зі своїми завданнями, розтопили 

всі крижинки, подолали чари Снігової Королеви, повернули людям науки. А 

лісовим мешканцям не такі страшні будуть тепер морози, адже сонечко зігріє 

їх, захистить від холодів. 

А зробили ви це завдяки вашій кмітливості, спостережливості, набутим 

знанням. Втім, попереду на вас чекає іще багато невідомого і цікавого. Ще 

стільки всього ви зможете пізнати! І я вам щиро бажаю не пошкодувати 

зусиль для набуття нових знань про цей чудовий світ. Недарма у народі 

кажуть: «Хто знання має, той мур зламає». 

(Відеоперегляд уривка з мультфільму «Снігова Королева») 
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Свято зимуючих птахів 

Мета: розширити, узагальнити знання учнів з теми «Птахи»; розкрити 

залежність життя птахів від поведінки людини; розвивати смислову та 

образну пам'ять дітей; виховувати турботливе ставлення до пернатих – 

справжніх друзів і незамінних помічників. 

Обладнання: зображення пташок, плакати з висловлюваннями про 

птахів: «Бережіть птахів», «Допоможемо птахам узимку», «Пернаті – 

справжні друзі й незамінні помічники», годівнички, виставка малюнків 

«Птахи – наші друзі», аудіозапис  голосів птахів.  

ХІД ЗАХОДУ 

Галявина, дерева, припорошені снігом. Входить учень. 

Учень  

Хтось розкинув наче вату 

На подвір'ї біля хати. 

Ще й дерева нею вбрав, 

Мабуть, цілу ніч не спав. 

Морозцем все дошкуляє — 

Ніс і вуха зачіпає — 

Холодить лице і губи, 

Аж цокочуть у нас зуби.  

Діти співають пісню «Морозець»  

Вчитель. Надворі зима. Холодно. Завмерли дерева. Зупинилося море. 

Застигла земля. Зима не тільки холодна, а й голодна. Особливо для наших 

пернатих друзів – пташок, які не відлетіли у вирій, а залишилися з нами 

зимувати. Для них грудень і січень – найважчі зимові місяці. Зникають 

комахи, зелені рослини. І тому в зимуючих птахів одна надія – на людину. 

— Зараз я буду вам описувати пташку, а ви повинні назвати її. 

(Після того, як учні відгадали назву пташки, на екрані з’являється її 

зображення) 

1. Цю пташку звуть санітаром лісу. (Дятел) 
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2. А ці пташки з червоною грудкою прилітають до нас із приходом 

зими. (Снігурі) 

3. Маленькі, сіренькі, розумні птахи, живуть поруч з людською оселею. 

(Горобчики) 

4. Цей птах – цариця темряви, перната кішка. (Сова) 

5. Ця пташка добре плаває і літає, має родичів серед свійських птахів, 

часто зимує на наших озерах. (Качка) 

6. А ця пташка дуже балакуча, має білі боки, розносить вісті по лісу. 

(Сорока) 

7. Маленький, сіренький, із жовтими крильцями, у чорній шапочці. 

(Чижик) 

Вчитель. Ось ми і познайомилися із зимуючими пташками. Птахи – 

справжня окраса природи. Вони чарують нас розмаїттям свого оперення і, 

звичайно, співом. Зараз ми з вами послухаємо їхній спів. 

(Аудіозапис голосів птахів) 

— Що ж вони сказали? 

(Входять діти, тримаючи в руках малюнки птахів) 

Ворона. Кар-р! Кар-р! Ох, і тяжко нам, воронам, живеться! Всіх 

боятися доводиться, особливо дітлахів. Як тільки побачать нас, так і 

намагаються сніжком влучити. 

Синиця (літає). Бр-р! Який мороз! Добрий день, тітко Вороно! А я 

чую: хтось тут розмовляє. Сиджу на гілочці, видивляюся, де чого б з'їсти, хоч 

би крихточку знайти. Тяжко нам доводиться бідувати! За зиму з десяти 

синичок виживає лише одна. Бідні мої сестрички! 

Горобець. Цвірінь! Цвірінь! Що тут говорити, взимку всім пташкам 

сутужно приходиться. Я теж не знаю, як зиму пережити. 

Сорока. Скрее-ке-ке! А я не так давно чула новину: цією зимою птахам 

буде легше. Кажуть, є такі юннати, які зроблять годівнички і розвісять їх у 

садах, у себе на балконах, у садках і навіть у своїй школі. Скрее-ке-ке! 

Ворона. Кар-р! А що це за годівнички? 
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Горобець. Я минулого року бачив таку. Це такий столик, де насипана 

різна їжа: і насіння, і зерно, і крихти, і навіть сало. 

Синичка. А чи знають діти правило? Корм до годівничок треба 

підсипати щодня, інакше ми зневіримося і не будемо прилітати. 

Чижик. Минула зима була скрутною. Часом, бувало, підлечу до 

годівнички, а там – порожньо. Так і лягав спати голодним. 

Ворона. Як ви гадаєте, сорока правду сказала? 

Синичка. Не знаю, сороці вірити важко. Вона тільки й знає, що 

розносить по лісу всілякі плітки. 

Чижик. А як би було чудово з годівничками... Скільки б птахів від 

голодної смерті врятувалося. 

Сорока. А давайте попросимо дітей, щоб вони зробили для нас 

годівнички. 1 тоді ніяка зима нам не страшна. 

Усі птахи говорять разом: 

Милі, любі школярі! 

Нам зимової пори 

Киньте зерна, киньте кашки, 

Бо ми дуже бідні пташки. 

Щоб співали вам на втіху, 

Поможіть, зарадьте лиху! 

Порятуйте, друзі любі, 

Ми вам дуже вдячні будем! 

Входять діти з годівничками. Пташки вручають їм подяку -

грамоту. Взявшись за руки зимуючі пташки говорять:  

— Дякуємо вам, любі друзі! Тепер нам зима не страшна! 

Вчитель. А зараз ми пограємось. 

Гра «Горобчики» 

Діти стають у два кола. Це «шпаківні». Вибирають сім горобців, які 

можуть «залітати» і «вилітати» зі «шпаківень» доти, доки звучить 
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музика. Коли музика стихне, ті горобці, що опиняться поза «шпаківнею», 

вибувають з гри. 

— Ще одна гра «Пташина їдальня». Перевіримо, як ви запам'ятали 

зимуючих птахів. 

Стоять дві годівнички. Вибирають двох гравців. Завдання: швидше 

долетіти до годівниці. Право зробити крок гравець здобуває, згадавши назву 

зимуючої пташки. 

Вчитель. Проведемо вікторину. 

— Хто з птахів найбільш морозостійкий? (Качки, гуси, витримують 

температуру до —110°С) 

— Який птах гніздиться взимку і чому? (Шишкар, бо має корм — 

шишки хвойних дерев) 

— Що змушує птахів робити перельоти — голод чи холод? (Голод) 

— Який птах рухається тільки вгору? (Дятел) 

— У назві якого птаха сорок літер «а»? (Сорока) 

— Якого птаха б'ють за крадіжки? (Горобця) 

— У співочих птахів співають самці. У якого зимуючого птаха співає 

самка? (У снігура) 

Вчитель. А ще на сьогоднішнє наше заняття діти підготували вірші.  

(Діти читають вірші) 

1-й учень.  

Я годую пташечок! 

Дзьобай, пригощайся, 

Дивонько крилате! 

Є для тебе зерен в мене 

Ще багато. 

2-й учень.  

Поки жить планета Наша буде, 

Поки світ ще в полоні краси, 

Бережіть птахів, людоньки-люди! 
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Хай чарують нас їх голоси. 

 

3-й учень.  

Не стріляйте у лебедів білих, 

Не вбивайте синичок малих. 

Вони менші брати і несмілі, 

Тож давайте полюбимо їх. 

Усі (разом). І допоможемо їм пережити зиму! 
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Ранок «Свій голос віддаю на захист природи» 

Мета: стимулювати потребу молодших школярів у самореалізації, 

самовираженні у творчості, особисто і суспільно значущій діяльності; 

розширювати уявлення учнів про місце природи у житті людини, її багатство 

і красу; викликати бажання пізнавати і берегти її; виховувати почуття 

гордості, обов'язку і відповідальності; розвивати пізнавальну діяльність, 

гуманне ставлення до людей і природи. 

Обладнання: вислови про красу природи, виставка малюнків із теми 

«Природа – твій дім, бережи його!»; слайди; ребуси; фрагмент пісні із 

мультфільму. 

ХІД ЗАХОДУ 

1 - й   у  ч  е  н  ь  

Матінко рідна 3емля, 

Матусю щира й дорога, 

Земля наша рідна й жива! 

До тебе сьогодні звертаються 

Наші маленькі серця. 

2 - й   у ч е н ь 

Хай почує кожен зараз 

Голос серця і душі, 

Голос Матінки-Землі. 

І ніколи більш не сміє 

Скривдить бідного й старого 

І природу на землі. 

3 - й    у  ч  е  н  ь  

Нехай всі люди знають, 

Нехай всі люди вірять, 

Що скоро переможе 

На всій Землі й усьому світі 

Свята Любов. 
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У ч и т е л ь. Сьогодні у нас свято. Це свято незвичайне. Ми з вами 

здійснимо подорож до невідомої планети — планети Блакитних Мрій. Ви 

ніколи не чули про таку планету? Тож послухайте. 

На екрані з’являється планета блакитного кольору 

 Десь далеко у Всесвіті з давніх-давен існувала планета. Вона була 

блакитного кольору, адже блакитний це колір мрії та надії. Подумки на цій 

планеті буває кожен із нас, бо всі люди на землі мріють. 

 Ця планета була дуже світлою, чистою, охайною. Такими ж були її 

мешканці — добрими, веселими та справедливими. Вони ніколи нікому не 

заздрили, завжди допомагали одне одному, жили в мирі та злагоді. 

На екрані з’являється планета чорного кольору 

А ле існувала у Всесвіті інша планета. Жив на ній злий чаклун. Він 

постійно заздрив добрим мешканцям блакитної планети. 

Чаклун вирішив знищити планету Блакитних Мрій та покликав па 

допомогу всі злі сили. 

Але ж хіба може зло перемогти добро? Тож мешканці планети просять 

у нас допомоги. Нам потрібно своїми добрими справами перемогти злого 

чаклуна, бо він боїться доброти і щирості. 

 Дивіться - це Злий Чаклун із Чорної планети. Він хоче зашкодити нам 

допомогти мешканцям планети Блакитних Мрій. 

Ч а к л у н. Так, я — Злий Чаклун. Я сію зло. Я хочу знищити Блакитну 

планету! Тільки зло, жадібність, жорстокість пануватимуть у Всесвіті! А я -

один. Тому мені потрібні помічники. Зараз я називатиму погані слова, а ви 

повинні сказати протилежні до них, добрі. Я переконаний, що ви не знаєте 

гарних слів, і я знайду собі багато помічників! 

На екрані поступово з’являються погані слова, діти називають хороші 

Словник поганих слів 

Зло — (добро) 

горе — (щастя) 

ніч — (день) 
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лінощі — (завзяття) 

ледачий — (працьовитий) 

брудний — (чистий) 

поганий — (гарний) 

товстий — (тонкий, худий) 

жадібний — (щедрий) 

сумний — (веселий) 

сльози — (сміх) 

чорний – (білий) 

заздрість —(доброзичливість) 

Чаклун після кожного слова стає все більш похмурим. 

– Я побачив, що ви знаєте багато хороших слів. Отже, я не зможу 

знайти серед вас собі помічників, а я один не здолаю мешканців Блакитної 

планети. 

В ч и т е л ь .  Молодці, діти! Ви зуміли подолати підступного злого 

Чаклуна. Отже, ви зробили гарну справу, а від цього на Блакитній планеті 

знову з'являтимуться мрії. Але цього, на жаль, замало. 

З'являються туристи. Із кишень у них стирчить сміття, рогатки, у 

руках вони тримають магнітофон, через плече — вудки. Вони голосно смі-

ються і кричать. 

(Звучить фрагмент пісні із мультфільму «Крокодил Гена і 

Чебурашка») 

В ч и т е л ь .  Ви хто такі? 

Т у р и с т и .  Ми — туристи. 

В ч и т е л ь .  Чому ж ви так кричите? 

Т у р и с т и .  Ми ж відпочиваємо! 

В ч и т е л ь .  Як вам не соромно! Хіба ви не знаєте, як потрібно 

поводитися серед природи? 

Т у р и с т и .  Ні, не знаємо. 
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В ч и т е л ь .  Діти, давайте допоможемо цим туристам робити тільки 

добро. Розкажемо їм, як потрібно поводитися у природному оточенні. 

1 - й  у ч е н ь  

Йтиму садом, полем, а чи лугом — 

Буду природі я вірним другом, 

Не столочу навіть трави. 

Я скажу їй: «Зеленій, живи!» 

 

2 - й  у ч е н ь  

Коли лісом буду я іти, 

Теж посію зерна доброти, 

Побажаю дереву і пташці, 

Щоб віки жили в мирі й щасті. 

3 - й  у ч е н ь  

Вмійте природу любити: 

Вам у походи ходити 

І мандрувать, любі діти, — 

Вмійте ж природу любити! 

В ч и т е л ь .  Ліс — це дім для багатьох тварин і птахів. Навесні багато 

птахів сидять на гніздах, висиджують пташенят. У багатьох звірів 

з'являються малюки, а ви у цей час галасуєте. Подивіться, скільки у вас 

сміття. 

Ви, мабуть, не знаєте, що для того, щоб газета розмокла, розсипалася, 

змішалася з землею, потрібен цілий рік, із порожньою консервною банкою це 

відбувається протягом кількох років, для поліетиленових пакетів 

знадобляться десятиріччя, а скалки від розбитої пляшки псуватимуть нашу 

прекрасну землю вічно! Ви, туристи, напевно, цього не знали? 

Ту р и с ти. Ні, не знали. Вибачте нас. Ми більше ніколи так не 

поводитимемося. Нам дуже соромно. 

Вчитель.  Ну що, діти, пробачимо? 
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У ч н і  (по черзі) 

Метелика ловити я не хочу 

Він — квітка неба, хай живе собі, 

Хай крильцями барвистими тріпоче, 

Щоб радісно було мені й тобі! 

 

І квітку лісову не стану рвати, 

ЇЇ додому я не понесу, 

Бо вдома їй джерел не погойдати 

І не носити ранками росу. 

 

І ні стеблинку, гілку чи травичку 

Я не ображу, то — страшенний гріх. 

Бо в кожній з них живе тримка живинка, 

Що світиться довірою до всіх. 

Вчитель. А тепер, діти, давайте пограємо у гру «Звір, птах, комаха». 

Діти утворюють коло. Я — посередині. Гравці рухаються по колу, а я рахую: 

«Звір, птах, комаха та ін.» нa кому зупинилась, той повинен назвати звіра, 

птаха чи комаху. (2-3 рази) 

В ч и т е л ь .  Вам сподобалась гра? А тепер ми перевіримо, які ви 

кмітливі. Пропоную вам ребуси. Відгадайте, які слова зашифровані. 

(Додаток 3) 

Діти розгадують ребуси із назвами рослин, тварин тощо. 

В ч и т е л ь . Молодці! Ми з вами зробили ще одну добру справу — 

навчили туристів правильно поводитися серед природи. 

 Мешканці Блакитної планети дуже вдячні, і вирішили за таку 

допомогу кожному з вас подарувати блакитну кульку — символ добра, мрії 

та надії, щоб у вас у серці завжди панувало добро та радість, щоб ви казали 

лише ласкаві, лагідні слова, робили тільки добрі справи та гарні вчинки. 
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Мрії, що записані на кульках: бути здоровим, посадити дерево, 

зберегти ліс від знищення, поліпшити екологію, дихати чистим повітрям, 

бачити щасливою маму, радіти життю, попросити у бога миру, викопати 

криничку. 

ЧАСТІВКИ 

На Хмельниччині живем, 

Край свій любим дуже, 

Та у нас екопроблем 

Не злічити, друже. 

 

Залізниця у нас є 

І проблеми нам дає,  

Возить нафту і бензин, 

А ми дихаєм оцим. 

 

І це диво, ось так диво! 

Лісосмуги в нас красиві, 

Та тепер поглянь — умреш!  

Ти куди сміття це преш? 

 

Був це парк — тепер смітник, 

І народ до цього звик.  

Всюди кидають сміття, —  

Ось таке у нас життя. 

 

Ми частівки заспівали,  

Любі наші друзі, 

Ось, як дихаєм, їмо — 

Як ми досі живемо? 

Тсст-гра 
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1.  Якщо ви не смітите на вулицях, – сплесніть у долоні. 

2.  Якщо ви не спалюєте листя надворі, дим якого забруднює повітря 

шкідливими речовинами, – почухайте носа. 

3.  Якщо ви не розбиваєте скляні пляшки, не кидаєте їх на землю в 

траву, в річку, – погладьте себе по голові. 

4.  Якщо розмовляєте з батьками про екологічні проблеми села, – 

підведіть обидві руки. 

5.  Якщо у вас болить душа, коли бачите понівечене дерево, зрубану 

ялинку, забруднену річку, — покладіть руку на серце. 

6. Якщо хочете дружити з природою, жити з нею в злагоді, красі, 

мирі, — скажіть голосно: «Свій голос віддаю на захист природи!» 

У ч н і  (по черзі) 

1. Є у сонячній системі 

Планета, що зветься Земля. 

І вам скажу, що кращої 

За неї ніде нема. 

 

2. Річки й озера синії  

Гори, ліси, поля... 

Серед усіх найкраща —  

Планета твоя — Земля. 

 

3. Вам у походи ходити 

І мандрувати, любі діти, 

Вмійте ж природу любити, 

Кожній стеблині радіти! 

4. В полі, у лісі, над яром — 

Квіти, дерева і трави. 

Цвіту не вирви задаром, 

Гілки не втни для забави. 
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5. Оберігайте ж повсюди 

Шлях і стежину і гаї, — 

Все це окрасою буде  

Нашого рідного краю. 

Учні викопують пісню «Хай завжди буде сонце». 

Сонячне коло, небо навколо – 

Це є малюнок хлопчини,  

Намалював на папірці 

I підписав на кінці... 

П р и с п і в: 

Хай завжди буде сонце 

Хай завжди буде небо,  

Хай завжди буде мама,  

Хай завжди буду я! 

Квіти навкруг, зелень навкруг 

I всюди чисте повітря, 

Джерельна вода в річку стіка.  

Усе радіє, все квітне. 

П р и с  п і в. 

Хай завжди будуть квіти,  

Хай завжди — лісосмуги,  

Всюди чисте повітря, 

Кришталева вода! 

Хай завжди будуть звірі, 

Хай завжди будуть птахи, 

Хай завжди будуть риби, 

Хай завжди буду я! 

У ч и т е л ь .  

Шановні діти! 

Радійте природі 

Любіть ви природу, 

Хай квітне земля від роду до роду. 

22 квітня — Міжнародний День Землі. 

Усі люди на планеті турбуються про долю спільного довкілля, 

адже воно — джерело тепла, добра й краси. І саме тому пам'ятаймо: земля – 

не рабиня наша, а мати; а ми на своїй планеті — не тимчасові мешканці, а 

мудрі господарі. 
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Свято «Прийди, прийди, весно, з радістю» 

Зала святково прикрашена весняними квітами. На екрані – напис: «А вже 

весна, а вже красна!» 

Лунає аудіозапис пташиного співу. 

Вчитель. Від тепла та води все росте й розвивається на землі. 

Повертаються птахи до своїх гнізд — весну на крилах несуть. А душа 

людська наповнюється радістю, жагою любові й творчості. На хвилях, 

духовного піднесення за довгі віки нашим народом витворені й веснянки, і 

танки та ігри, і ритуальні дії, і прикмети. 

Слайди із зображенням веснянок, танків, ігор, ритуальних дій. 

— Сонцесяйній весні, на яку ми так чекали, присвячуємо сьогодні свою 

розповідь. 

1 - й   у ч е н ь  

Сонце по діброві  

Ходить, як лисичка.  

Котики вербові  

Жмурять жовті вічка.  

Вже не хочуть спати,  

Хоч і трішки сонні,  

Гріють цапенята  

На яснім осонні. 

2 - й   у  ч  е  н  ь  

І легко на серці, коли йде весна,  

Коли завітає пташня голосна.  

І хоч ще дерева без листя стоять,  

Але вже ладяться весну зустрічать.  

Радіє серденько, душа спочива,  

Коли нову пісню Весна заспіва! 

Виконується пісня «Ой, минула вже зима». 
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Вчитель. З давніх-давен у нас в Україні весну зустрічали піснями, 

іграми, хороводами.  

Уривок з мультфільму «Веснянка» 

Старі люди вірили в прикмети. 14 березня – свято Явдохи. Якщо цей 

день буде ясним, отже, буде гарний урожай. А початком весни наші предки 

вважали 22 березня (за новим стилем). У цей день, уважалося в народі, птахи 

повертаються з вирію і приносять весну. І хоч земля ще скута морозом, 

першими вісниками весни є ластівки, жайворонки. 

Вчитель. І пекли матері дітям «жайворонків», «гусочок», «голубів». І 

ходила з цими птахами-веселиками малеча та вітала людей із весною. 

(Відеомонтаж випікання «жайворонків») 

Вчитель роздає дітям пшеничних жайворонків, вітаючи із весною. 

Вчитель. «Кидай сани, бери віз, викинь шубу, з печі злізь», – 

примовляли старі й малі та співали пісень. 

Із покоління в покоління передавалось особливе, шанобливе ставлення 

людей до Сонця, дощу. Адже від рясного дощу, теплого проміння сонця все 

росте, розвивається. «Кидай зерно в грязь, то будеш князь!» — часто 

нагадували люди одвічну хліборобську заповідь. А діти і в свята, і в будень 

закликали сонечко, просили дощу. 

Д і в ч и н к а  

Виглянь, виглянь, сонечко,  

На бабине полечко,  

На дідове зіллячко,  

На наше подвір'ячко. 

Д і в ч а т к а  

Сонечко світить! Сонечко світить!  

Воно почуло нашу пісеньку! 

Д і в ч и н к а .  Щоб на землі все росло, треба дощику!  

Д і т и .  Давайте ще й дощику попросимо!  

Д і в ч и н к а .  Може, й він на нашу пісеньку озветься! 
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З а к л и ч к а 

Іди, іди, дощику,  

Зварю тобі борщику  

В череп'янім горщику.  

Мені — каша, тобі — борщ,  

Щоб ішов густіший дощ! 

Х л о п ч и к и  

Ти рясненький, дощику, упади  

На городи, на левади, на сади. 

На багаті наші землі, на родючі,  

Щоб пшениці колосилися, як тучі. 

Вибігають дівчата-«веснянки». 

1 - а   в е с н я н к а 

Весно, весно, весняночко,  

Прийди до нас, подоляночко!  

Прийди, прийди, теплом утіш,  

А ти, сонечко, світи ясніш! 

2 - а  в е с н я н к а 

Ось іде Весна ланами,  

Перелогами-лісами,  

Скрізь, де ступить, з-під землі  

Лізуть паростки малі. 

3 - я   в е с  н я н к а 

Як опустить вниз правицю,  

Зеленіє скрізь травиця,  

Як лівицю підведе —  

Всюди листя молоде! 

4 - а   в е с н я н к а 

А як здійме руки вгору  

До блакитного простору,  



 48  

З кожним помахом руки  

Линуть з вирію пташки. 

(Звучить музика) 

Входить Весна, тримаючи в руках кошик із квітами.  

В е с н а 

Вийшла я із лісу,  

Лугові вклонилася.  

Од вітрів і сонця  

Луг зазеленівся,  

А до мене трави  

У полях прослалися,  

А до мене в гаю  

Птахи озивались,  

А за ними в лузі  

Озивались квіти.  

Починаю, друзі,  

Землею ходити! 

Вчитель. 

Весно, Весно! 

Що ти нам принесла? 

В е с н а 

Я принесла  

На дерева — цвіту,  

А на поле — жито,  

На травичку — росу,  

На дівчаток — красу.  

А на хлопчиків — силу,  

Щоб росли і міцніли! 
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Д і в ч и н к а  

Зелена веснонько!  

Красивий квіт!  

Збирайтесь, діти, на прохід,  

Збирайтеся гуляти в поле, в гай!  

Там нас приголубить рідний край! 

«Подорож до весняних ігор» 

Вчитель. З давніх-давен люди із великою радістю зустрічали весну. 

Тільки-но пригрівало сонечко, розтавав сніг, дівчата і хлопці співали 

веснянки, водили хороводи, грали в різні ігри. 

Ой, виходьте, дівчата, та в сей вечір на вулицю, 

Весну-красну стрічати, весну-красну вітати. 

Будем весну стрічати та віночки сплітати. 

А віночки сплетемо,— хороводом підемо. 

Хоровод-гра «Подоляночка» 

Десь тут була Подоляночка, 

Десь тут була молодесенька. 

Тут вона впала, до землі припала, 

Сім літ не вмивалась, бо води немала. 

Ой, устань, устань, подоляночко, 

Умий личенько, як ту скляночку, 

Та візьмися в боки, покажи нам скоки, 

Біжи до Дунаю, бери дівку скраю. 

Виходить Весна. 

В е с н а  

Я тепло вам принесла  

І сонечка додала,  

Щоб міцніли усі діти  

Й розцвітали, наче квіти. 
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— А зараз відгадайте загадку. 

Я найперша зацвітаю, 

Синім цвітом серед гаю. 

Відгадайте, що за квітка, 

Бо мене не стане влітку. (Пролісок) 

«Подорож до весняних квітів» 

Вчитель. І з  настанням весни прокидається природа від зимового сну. 

Яка квітка з'являється найпершою? (Пролісок)  

Гра-завдапня «Весняний букет» 

— Яка квітка у весняному букеті зайва?  

(На екрані з’являються малюнки із квітами тюльпана, проліска, 

троянди.) 

Гра «Відгадай квітку за кольором» 

— Я називаю колір, а ви – квіти такого кольору.  

Білий —... (підсніжник, конвалія, нарцис).  

Жовтий —... (мати-й-мачуха, кульбаба, горицвіт).  

Синьо-блакитний —... (пролісок, барвінок, сон). 

Фіолетово-рожевий —... (фіалка, ряст, медунка, бузок). 

Дівчинка виконує пісню «Весняночка». 

Народилась я весною на світанку,  

І тому мене назвали Веснянка. 

I як вогник, я хочу горіти,  

Не згорати, а тільки світити. 

П р и с п і в: 

Я ліхтарик маленький,  

Світлячок чепурненький,  

Я струмок, я сніжинка,  

Я маленька хмаринка. 

Тільки крил я пташиних не маю 

І, як завжди, я вільно літаю 
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На Дніпровськії кручі і на схили квітучі, 

В небеса і на землі пахучі. 

П р и с п і в. 

Променисті яскраві світанки, 

Я шляхів інших в житті і не знаю. 

Я — маленька Веснянка, я — дівча-Подолянка, 

Співом гідним Вкраїну вітаю. 

Виходять усі учасники свята, кланяються Весні. 

Вчитель.  

Спасибі тобі, Весно!  

Весно радості і надії,  

Крокуй сміливо нашою землею!  

Будь щедрою і розкішною. 
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Виховний захід «Збережемо чистим довкілля» 

Мета: формувати у дітей активну життєву позицію, вміння 

злагоджено працювати в групах; узагальнити їхні знання з теми виховного 

заходу, виробляти вміння правильно оцінювати ефективність власного 

навчання і виховання; дати учням уявлення про ті небезпеки, що загрожують 

природі, про шляхи збереження природних багатств, чистоти повітря, лісу, 

ґрунту, про правила поведінки людей в природі; формувати вміння 

колективно складати проект програми запобігання екологічній катастрофі – 

забрудненню повітря небезпечними речовинами та захищати його за 

допомогою експрес-опитування; розвивати в учнів навички спостереження в 

природі, інтерес до вивчення довкілля, естетичні почуття; виховувати 

почуття особистої відповідальності за довкілля рідного краю, своєї 

Батьківщини, за долю планети. 

Обладнання: сигнальні картки, емблеми для нагородження, 

індивідуальні завдання, план програми запобігання екологічній катастрофі, 

надруковані причини екологічної катастрофи, відеосюжет господарювання 

людей (із зазначенням змін ним у природі спричинюваних), таблиця з 

малюнками, на яких зображено джерела забруднення довкілля з 

відповідними заходами її охорони, таблиця, в якій потрібно з'єднати початок 

речення і його кінець та назвати правила дбайливого ставлення до природи; 

відеозапис проекту програми «Запобігання екологічній катастрофі». 

ХІД ЗАХОДУ 

– Сьогодні ми поговоримо про те, як зберегти небо, як захистити 

озоновий шар, а також створимо проект програми запобігання екологічній 

катастрофі – забрудненню повітря небезпечними речовинами. 

Питання екологічної культури набуло сьогодні глобальних масштабів і 

стоїть в одному ряду з боротьбою проти ядерної загрози. Тому дуже гостро 

стоїть завдання виховати покоління людей з новим екологічним мисленням, 

які берегли б землю, ліси, воду, повітря, по-синівськи шанобливо і дбайливо 

ставилися до природи та її скарбів, вміли користуватися прикметами, 
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шанували народні традиції, збережені для нас багатьма поколіннями 

українців, були совісними, добрими, готовими в будь-який час допомогти 

одне одному, віддячити природі любов'ю, бережливим ставленням до неї. 

Адже краса природи надихає людей творити добро, і ми повинні допомогти 

державі боротися з порушеннями екологічного законодавства, допомогти 

дорослим розв'язати важливі проблеми екології, від яких може залежати 

наше життя. Згадаймо віками підтверджену мудрість: ніщо у світі не 

переважить ціни життя. 

Діти, ви – майбутнє нашої країни. Від вашої екологічної освіченості, 

свідомості залежить, якою буде Земля через кілька десятиліть, чи залишаться 

її повітря, води, ліси, ґрунти чистими, придатними для життя, чи будуть 

отруєні, забруднені, нестимуть горе і смерть усьому сущому. 

Наша Земля має стати найріднішою для всіх дітей України, що 

зростають у нелегкі часи екологічного лиха, і тому сьогодні на нашому 

виховному заході ми будемо складати проект «Забруднення повітря 

небезпечними речовинами». Адже якщо ми збережемо небо блакитним, а 

повітря чистим, ми збережемо життя на планеті Земля і станемо людьми з 

новим, екологічним мисленням. 

– Я хочу вам розповісти вірш С.Яреми, в якому йтиметься про сигнали 

біди, які посилає природа мешканцям Землі. 

(Під час читання вірша іде відеосюжет «Забруднення навколишнього 

середовища») 

Ти спитай у ріки,  

Чом болить її серце.  

Бо їдкі смітники,  

Мов зловісні озерця.  

Ти спитай у лісів,  

Чом замовкли у тузі.  

Бо приходять до них  

Вороги, а не друзі.  

Простягають ліси  

Покалічені руки...  

Бо нема вже краси –  

Гори сміття і круки...  

Ти спитай сам себе:  

Що зробив для природи?  

Посадив деревце?  

Чи живеш лиш для шкоди? 
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– А зараз ми поглянемо на екран і послухаємо наших кореспондентів, 

які звернулися із своїми запитаннями до учнів нашої школи. 

1-й журналіст. Я кореспондент журналу «Юний натураліст» і хочу 

поставити вам кілька запитань з теми «Відновні і невідновні джерела 

енергії». 

– Що забруднюється від витрачання будь-якої енергії? (Повітря) 

– Що знищує всі посіви? (Кислотний дощ) 

– Назвіть відновні й екологічно чисті джерела енергії. (Енергія води, 

вітру, сонця)  

2-й журналіст. Я представляю журнал «Незабудка» і хочу поставити 

кілька запитань про те, як треба заощаджувати енергію. 

— До чого призводять зайві витрати енергії? (До марних витрат 

коштів і до забруднення навколишнього середовища) 

— Що потрібно робити з енергією і коштами? (Економити) 

— Яких людей називають марнотратцями? (Людей, які марно 

витрачають щось) 

3-й журналіст. Я представляю журнал «Лісник».  

– Яку важливу роль відіграє ліс у житті планети? (Дає чисте повітря — 

кисень) 

– Якщо ми будемо дбати про ліс та його поновлення, що це нам дасть? 

– Який внесок ми можемо зробити у розв'язанні екологічної проблеми? 

(Ми можемо насаджувати на пустирях, біля школи, у парках, скверах дерева, 

на клумбах — квіти, озеленювати вулиці, економити електроенергію, 

утеплювати свої оселі, тепло одягатися, загартовувати свій організм, не 

ламати дерев для багаття, а використовувати сухе гілля, підмітати подвір'я, 

не спалювати листя, бур’ян, траву, а перекопувати землю, щоб утворився 

перегній, бо накопичення сміття призводить до утворення мікробів і 

неприємного запаху, а також намагатися утримуватись від шкідливих 

звичок.) 
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4-й журналіст. Я кореспондент журналу «Яблуко», хочу поставити 

вам кілька запитань про те, чи впливаємо ми на погоду і якщо впливаємо, то 

як. 

— Від чого залежить наш настрій і здоров'я? (Від погоди) 

— Чи впливає людина на погоду? (Так) Як саме? (Вона споживає 

енергію, яка перетворюється на теплоту і виділяється у довкілля) 

— Якщо підвищення температури триватиме достатньо довго, то до 

чого це призведе? (До зміни погоди на всій Землі: в одних місцях будуть 

посухи, в інших повені) 

— А ще ми сьогодні поговоримо про оздоровлення кожної людини як 

умову оздоровлення довкілля. 

— А зараз давайте об'єднаємося у групи і виконаємо завдання. 

Завдання 

1-ша група: з'єднати лініями особливості господарювання людей зі 

спричинюваними ними змінами в природі. (Додаток 4) 

2-га група: з'єднати лінією початок речення і його кінець. (Додаток 5) 

3-тя група: з'єднати малюнки, на яких зображено джерела забруднення 

природи з відповідними заходами її охорони. (Додаток 6) 

Учитель проводить експрес-опитування. 

• На виховному заході я: 

— дізнався... 

— зрозумів... 

— навчився... 

— найбільші труднощі відчув... 

• Я не вмів, а тепер навчився... 

• Я хочу... 

— Запишіть звернення (до однокласників, депутатів, керівників 

підприємств, до Президента України та до своїх друзів), свої пропозиції, дату 

і підпис на аркушах і причепіть їх навколо земної кулі на дошці. 
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Виховна година. Гра «Квіткове поле» 

Мета: поглиблювати й узагальнювати знання дітей про весняні квіти, 

занесені до Червоної книги; розширювати світогляд; розвивати мислення, 

зв'язне мовлення; виховувати шанобливе ставлення до всього живого. 

Обладнання: емблеми, Червона книга, малюнки листків та весняних 

квітів, уривок з мультфільму «Веснянка». 

ХІД ЗАХОДУ 

У ч и т е л ь .  Чи є десь на землі такий чарівний край, де тихі травневі 

ночі пливуть на крилах солов'їних пісень, де вранці на замріяній річці 

вмивається джерельною водою біле латаття, де навесні під шатами крислатих 

дубів яскравіє килим первоцвітів, де на схилі, зігрітому сонцем, долаючи 

полуденну дрімоту, дивляться на тебе тендітні квіти сон-трави? 

Під музику входить учень. 

У ч е н ь 

Так, земля – оазис наш, нема секрету.  

Цвіте на ній творимий нами день.  

Вона чекає зодчих і поетів,  

Як пташок навесні гіллястий клен. 

У ч и т е л ь .  Земля – це край, де ми народилися й живемо, край 

неповторної краси. Це все те, що росте й цвіте на ній у садах, у парках, у 

лісах, полях. 

Кожне дерево, квітка, тварина – це частина природи, частина рідної 

землі. У світі існує безліч цікавих рослин, які не лише милують око, але й 

мають цілющі властивості. Природа подарувала їх людині навіки. Нині, коли 

погіршується екологічна обстановка у світі, ми повинні вивчати й оберігати 

природні багатства. Природа, як поранений птах, просить допомоги: «Люди! 

Зупиніться! Подумайте, не спустошуйте Землю! Чи ж не я вас породила, чи 

не я вам сили даю? Викохую для вас кожен кущик, кожну квітку. Усі свої 

багатства віддаю вам до останку. За що раните мене, чом не шануєте? Зриті 

ранами надра мої гоїтимуться тисячі років, на споєних отрутою полях не 
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буде колоситися золота пшениця. Не брудніть мене, не засмічуйте, бо я – 

ваша мати, і хто ви без мене?» 

Як бачимо, людина може багато. Та вона – не тільки руйнівник 

природи, вона може стати її садівником, її лікарем. 

Недаремно ми стільки уваги приділяємо природоохоронній роботі. 

Кожна добра справа — це маленьке зернятко, що засівається у велику 

ниву добра. І якщо на сонцесяйній золотокосій ниві проростуть ці насінини, з 

часом із неї збереться багатий врожай. От і сьогодні я пропоную вам бути 

садівниками. Садівниками незвичайними, а казковими, які з цього квіткового 

поля зможуть пересадити весняні квіти та доглянути їх. Назва цього 

чарівного куточку заховалась за квіточками та листочками. 

У нашій грі «Квіткове поле» беруть участь дві команди: «Сонечко» та 

«Дощик».  

Умови гри 

1.  Кожна із команд має право здійснити хід, обираючи квіточку або 

листочок, вказуючи на їх місцезнаходження. 

2.  Якщо хід виявився результативним, тобто відкрито літеру, то 

учасник має право «пересадити квіточку або листочок на свою галявинку», 

тобто отримує бал. 

3.  Якщо хід виявився невдалим, то учасник повинен відповісти на 

запитання. Якщо відповідь правильна, то учасник отримує один бал, але 

право наступного ходу передасться наступній команді. 

4.  Учасник може назвати все слово, за неправильної відповіді 

переможцем виявиться суперник. 

5. Та команда, яка «пересадить» на свою галявину найбільшу кількість 

квіточок і листочків, а також скаже слово, є переможцем. 

Д і т и 

Сьогодні в нас цікава гра  

Змагатиметься дітвора  

В умінні міркувати,  
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Уважним бути, не зітхати,  

А правильно відповідати. 

У ч и т е л ь 

Зберіть усі знання і сили,  

Згадайте все, що ви учили,  

В бій із друзями вступайте  

І в чесній грі перемагайте! 

Хід гри «Квіткове поле» 

1. Квіти цієї квітки дуже схожі на кульбабу, але значно менші. 

Що це за квіти? (Мати-й-мачуха) 

На екрані з’являються малюнки квітів: мати-й-мачуха, пролісок, 

конвалія. 

 2. Перегляд уривка з мультфільму «Веснянка».Завдання: хто розбудив 

дівчинку-Веснянку? (Сонце) 

3. Що це за рослина: в Україні є лише сім видів, із них чотири 

занесено до Червоної книги? (Сон-трава) 

На екрані з’являється малюнок квітки сон-трава. 

4.  Яка квіточка зацвітає тільки у Криму і більше ніде у світі її немає? 

(Цикламен Кузнецова) 

На екрані з’являється малюнок квітки. 

5.  Яка квітка є символом надії? 

На екрані з’являється малюнки конвалії, підсніжника, проліска. 

6. Які лікувальні властивості має рослина сон-трава? (Тамує зубний 

біль, допомагає при ревматизмі, хворобах вуха, бронхіті) 

7. Яку весняну рослину можна вживати в їжу – готувати салати, 

варити варення? (Кульбаба) 

На екрані з’являється малюнки конвалії, кульбаби, підсніжника. 

8. Який день у Франції називають Днем конвалії? (1  травня) 

9. Плоди якої квітки дуже отруйні та небезпечні для людини? 

(Конвалії) 
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На екрані з’являється малюнки проліска, кульбаби, конвалії. 

10. Дібрати риму до кожного другого рядка. 

Весна величний гімн співає,  

І перша квітка... (розквітає.) 

Зимовий сніг вона прибила — 

Така тендітна, ніжна,... (біла), 

Щоб радість всім подарувати 

І весну красну... (привітати.) 

Підсніжником цю квітку звуть, 

її давно вже в лісі... (ждуть.) 

11. Скласти слова із пелюсток і назвати кожне з них. (Додаток 7) 

12. Знайди зайве слово. 

Конвалія, підсніжник, нарцис, пролісок. (За кольором)  

Ряст, сон-трава, деревій, підсніжник. (За порою цвітіння) 

На екрані з’являється квіти з порядковими номерами, діти підіймають 

відповідний номер. 

— Діти, прочитайте слово, яке ми закодували. (Заповідник) 

— А що таке заповідник? (Відповіді дітей.) 

Підбиття підсумків гри, нагородження переможців.  

У ч и т е  л ь .  Будьте, як маленькі сонечка, творіть добро, садіть ліси, 

очищайте джерела й ріки, любіть свою Землю-матінку, і вона відповість вам 

любов'ю, щедрістю, і пануватимуть на Землі мир і злагода. 
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Додаток 1 
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Додаток 2 

 

 

 

«Прилетіли з лісу пташки снігурі 

І сказали, що не буде сонця на 

землі. 

Друзі, поспішайте, сонечко 

визволяйте, 

Бо ми загинемо, ліси покинемо! 

Будемо чекати». 

Лісові звірята 

Телеграма 
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Додаток 3 
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Додаток 4 

 

 

 

Додаток 5 

 

 

Щоб економити корисні копалини, 

Щоб берегти воду, 

Щоб зберегти ґрунт і його 

родючість, 

Щоб берегти повітря, 

Щоб берегти рослини, 

Щоб берегти тварин. 

не рви і не ламай рослини 

не розводь багаття в лісі 

не пали опалого листя і сухої трави 

бережно стався до продуктів 

харчування 

дбайливо стався до всіх предметів, 

які тебе оточують 

вимикай електричне світло 

надійно закривай водопровідний кран 

не кидай сміття на землю 

допомагай птахам узимку, 

дотримуйся тиші в природі 
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Додаток 6 

 

 

 

Використання фільтрів 

 

 

 

 

Побудова очисних споруд 

 

 

 

 

Відтворення використаних земель 

 

 

 

Перероблення відходів 

 

 

 

Збереження боліт 

 

 

 

 

Збереження водойм від забруднення 
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Додаток 7 
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