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Позашкільна освіта протягом останніх років свого сталого розвитку 
перетворилася на самостійну галузь. Займаючи чільне місце серед 
інших форм загальної системи освіти, позашкільна освіта відповідає 
багатьом напрямам навчально – виховного процесу, забезпечуючи як 
набуття вмінь і навичок практичної роботи і досвіду, так і 
поглиблюючи знання тих цілеспрямованих учнів, які в них зацікавлені. 
  Неперевершеним майстром високоефективної системи трудового 
виховання , видатним новатором, творцем інтенсивної педагогіки був 
Антон Семенович Макаренко. В центрі його практичної і теоретичної 
діяльності завжди перебували проблеми формування освідченої 
людини, яка повинна бути кваліфікованою, дисциплінованою. 
   А.С.Макаренко вважав, що дивитися на молоде покоління тільки як 
на об”єкти виховної роботи принципово неправильно. Успішне 
формування особистості дитини передбачає створення таких умов, 
використання такої виховної технології, коли підопічні водночас 
стають вихователями. У практиці видатного педагога чітко 
організований колектив колонії відігравав головну роль у формуванні 
позитивних якостей дітей. 
      Виховання – справа надзвичайно складна і різноманітна. 
Найнебезпечнішим моментом тут, вважав А.С.Макаренко , є страх 
перед цією складністю й різноманітністю, що може виявитися в двох 
формах : по- перше, „ в прагненні постригти всіх під один номер, 
втиснути людину в стандартний шаблон, виховати вузьку серію 
людських типів”, а по- друге, в пасивному слідуванні за кожним 
індивідумом, в безнадійний  спробі впоратися з мільйонною масою 
вихованців за допомогою розрізненої мороки з кожною людиною 
зокрема. Останнє видатний педагог називав      гіпертрофією 
„індивідуального” підходу. 
      Наслідуючи заповіді А.С. Макаренка , позашкільний заклад в основі 
своєї роботи керується принципом органічного поєднання навчання з  
продуктивною працею учнів , зокрема це дослідна робота в теплицях та 
на навчально – дослідних  земельних ділянках. 
    Важливою сходинкою підготовки школярів до сільськогосподарської 
праці, розвитку інтересів, умінь та навичок є навчально- дослідна 
ділянка. Це робоче місце для них, де в процесі практичної 
дослідницької роботи учні можуть навчитися спостерігати, самостійно 
проводити нескладні дослідження, та бачити наочно результати своєї 
праці, творчо вирішувати ряд завдань. 
     Навчальні заняття на ділянці підвищують якість знань з 
сільськогосподарської праці і  біології, озброюють дітей першими 
економічними знаннями, які вони можуть отримати під час розрахунків 



норм висіву насіння, внесення добрив, запланованих урожаїв, затрат 
праці і т.д. Ділянку також можна використати для виготовлення 
роздаткового матеріалу, вирощування овочів, плодів та ягід для 
шкільної їдальні.  
     Навчально – дослідна ділянка повинна мати насамперед пізнавальне 
і виховне значення. Тому до організації ділянки і постановки роботи на 
ній слід залучити весь учительський і учнівський колектив. 
     Ще одним із важливих напрямків трудової діяльності, яка 
прищеплює любов до праці є проведення дослідів та практичних занять 
у закритому грунті, де проводиться розмноження та вирощування 
культурних рослин. Однією з важливих галузей сільського 
господарства є вирощування ранніх овочів та квітів у захищеному 
грунті в парниках та теплицях. Так у нашій теплиці є можливість не 
тільки практично ознайомлювати учнів з технологією вирощування 
квітів, ранніх овочів, а й широко ставити навчальні досліди з живими 
сільськогосподарськими рослинами. В теплицях учні можуть 
ознайомитися з елементами мікроклімату і методами управління 
режимом тепла, світла, мінерального та повітряного живлення рослин. 
     Правильно організована навчально – дослідна робота в парниках і 
теплицях дасть змогу провести на високому науково – методичному 
рівні досліди і практичні роботи за навчальною програмою гуртків. 
     Отже, педагогічна діяльність А.С.Макаренка з питань розвитку 
учнівських колективів та широке впровадження праці у навчально – 
виховну діяльність вивчається в нашому колективі та впроваджується в 
практиці, під час проведення занять гуртків. 
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Свято присвячене до дня юного натураліста 
”Подорож із зеленими друзями” 

Оформлення подорожі: 
1. Оголошення (на великому аркушi паперу -  рясно квiтуючий  
цикламен i текст). 
2. Запрошення  для почесних  гостей. 
3. Сцена, зал  прикрашені  звисаючими рослинами в амплях i кашпо, 
малюнками, плакатами. 
4. Стiнна газета  „ Юний біолог” 
5. Стенд  з лiтературою про  кімнатні  рослини. 
б. Стiл з приладами  й інструментами для догляду за кiмнатними 
рослинами; 
дослідами з рослинами;  „дигячi садочки” з кактусами i бальзамiнами. 
7. На одному з вiкон показаний варіант розташуваняя кімнатних 
рослин. 
8. Виставка кімнатних рослин. 
9. На окремих столах пiдiбрані  кiмнатні,рослини— вихiдці  з рiзних 
континентiв. Кольоровими стрiчками  вони  з”єднані з відповідними 
точками на картi свiту. Кожна представлена рослина має паспорт. 
10. Поряд з виставкою фотомонтаж  «Кiмн атні рослинни” 

Порядок проведення. 
1. Огляд виставки. 
2 Художня  частина: „Мандри  з домашніми рослинами”. 
3. Парад кімнатних рослин. 
4. Вiдповiлi на запитання. 
5. Роздача бажаючим живців кiмнатних рослин. 
 
На вечорi є  учнi- розпорядники, якi стежать за порядком, i учнi-  
екскурсоводи, якi дають пояснення.  

 
 



Вступ 
Ведуча 1. Природу недарма називають  
чарiвницею. Це не тiльки невичерпна 
 скарбниця багатств , джерело життя – 
 природа прикрашає зеленим килимом  
лісів і гаїв, шовковими травами і  
барвистими запашними квітами. Вона дарує людям здоров”я, почуття 
сили, чистоти, пробуджує в них людяність, щирість, сердечність і 
доброту. 
 І мимоволі тягнеться людина до квітів.  
Ведуча 2. У сиву давнину квіти обожнювали, вважали їх уособленням 
найніжніших почуттів. На острові Таїті й досі всіх дітей до 6 –річного 
віку звуть „тіті”, що означає квітка. У нас дітей також часто 
порівнюють з квітами. У різні часи і в різних народів квіти були не 
лише  „ учасниками” багатьох урочистих подій, іноді св”ята 
влаштовувалися саме на честь квітучих рослин. Слов”янські народи  
здавніх язичницьких часів під час св”ята свята „Русалії” вшановували 
берізку. Молоденькі берізки прикрашали стрічками і вінками, водили 
довкола них таночки, співали, розкладали багаття, влаштовували ігри. 
   У Греції святкували гіацинтії, у Стародавньому Римі – Розалії, у 
Франції – роз”єри і свято конвалій. 
    Особливо багато квіткових свят було в Китаї та Японії: у лютому – 
свято цвітіння слив, у березні – цвітіння персиків, у квітні – вишень, у 
червні – півонії. У – жовтні хризантем і свято червоніючого листя. У 
свята відповідними квітами прикрашали будинки, одяг, коней, лунала 
музика, поети писали вірші на довгих паперових стрічках, які чіпляли 
на квітнучі дерева і кущі. 
Ведуча 3. На землі сила – силенна квітів, але в кожного народу є 
найулюбленіші – це квіти рідного краю. Невід”ємним елементом 
українського пейзажу з килимом шовкових трав, нешвидкою течією 
спокійних річок, густими лісами і світлими березовими гаями є 
ромашки, ніжні конвалії, дзвоники.  

Ведуча 1. кілька квіток , що ростуть серед степів, зелених перелісків, 
світлих дібров України, народ оспівав у піснях. Це маки- гордовиті 
червоні квіти. Що весною тріпотливим килимом вкривають степ. Не 
менш улюблені – синій барвінок, конвалії, ромашки, волошки. Якщо 



уважно придивитися до візерунків народного вбрання, рушників тощо, 
можна впізнати в них образи чорнобривців, нагідок, горицвіту, 
соняшників, мальв, барвінку. 

 
Ведучий 3.(Читає вірш І.Франка) 
Мій раю зелений, мир- зіллям маєний, 
Стелися круг мене в далекую даль. 
Пречудний спокою, витай надо мною,  
Святою рукою прогонюй мій жаль! 
Як сонечко сяє, як вільно гуляє 
По вільному краї мій погляд кругом! 
Луги за ланами, село між садами 
І мир між хатками, спокій над селом. 
А люди щасливі, брати мов зичливі,  
На прадід ній ниві працюють поспів… 
Ведучий 2. Потяг до природи особливо помітний у наші дні у великих 
містах: досить поставити в кімнаті зелену гілочку, букет квітів, декілька 
осінніх листочків – і кімната наче оживає, набирає затишного й 
привітного вигляду. Особливо взимку, коли одноманітна біла пелена 
заступила радісну зелень, коли мороз скував землю й оголені дерева. У 
цей час навіть байдужі до природи люди з ніжністю поглядають на 
рослини, що ростуть у кімнаті. 
Ведучий 3 .  Підвіконня з кількома кімнатними рослинами може стати 
й чудовою лабораторією. Працюючи в ній, можна навчитися 
вирощувати рослини, керувати їхнім розвитком, розмножувати , а 
головне - спостерігати й розуміти життя рослин, любити їх. 
    Щоб ближче познайомитися з кімнатними рослинами, ми 
запрошуємо вас вирушити у мандри довкола світу. Ці мандри 
незвичайні: ми їх здійснимо подумки й водночас конкретно, бо 
рослини, які ми розглядатимемо під час подорожі, справжні, живі, 
ростуть  на нашій станції та вдома..  Вирушимо ж у мандри рідними 
місцями наших кімнатних рослин. 
    Допоможе нам Флора – так у давньогрецькій міфології звали богиню 
квітів, весни, веселощів. Ну, а ви всі знаєте, що флора – це сукупність 
видів рослин, що населяють певну територію. 



    Флора( дівчина в ніжно- зеленому легкому платті, в барвистому 
віночку, з зеленими пагонами в руках, Вона виходить у супроводі 
юннатів). 
     Дорогі мої друзі! Ми розпочинаємо нашу подорож! Разом з моїми 
помічниками, юними квіт оводами, я проведу вас розжареними сонцем 
пустелями, ми проникнемо в похмурі хащі вологих тропічних лісів, 
побуваємо в багатих на плоди й квіти субтропіках. Ми об”їдемо весь 
світ разом зі скромними рослинами, що стоять у горщиках тут перед 
нами. 
                    Подорож у далекі пустелі Америки 
( На екрані показуємо зображення рідних місць кімнатних рослин, а 
потім члени гуртка розповідають про свою групу рослин. При цьому на 
підвищення ставлять рослини, про які йде мова.) 

Америка. 
Флора. Най витриваліші кімнатні 
 рослини походять із далеких пустель.  
Це кактуси. Вони цікаві своєю  
оригінальною формою, 
 витривалістю й чудовими квітами. 
 Чому в кактусів стебло таке товсте 
 і на ньому замість листя колючки? Щоб дізнатися про це ми вирушимо 
на батьківщину кактусів. Країна кактусів лежить на Мексиканському 
плоско гір”ї, що підноситься над рівнем моря на 2500 м, у пустелі 
Жорнададель Муерто. Недарма на державному гербі Мексики 
зображено кактус. 

Юннат 2. Особливе враження справляють цереуси. Цереус в перекладі 
– свічка. Мандрівники підпалюють сухі цереуси, і ті освітлюють 
пустелю, тому їх називають смолоскипами. 
      Великі зарості утворюють опунції. Потрапивши в них, можна 
заблукати, Їхні плоди – червоні великі ягоди, кисло – солодкі на смак, 
вони нагадують смак агрусу та мають запах ананасу. 
      Звиваючись на жовтому піску, ростуть змієподібні кактуси, довгі, 
покривлені, колючі. Квітка цього кактуса одна з найкращих у світі. 
Його ім.”я – „принцеса ночі”. Цвіте він тільки вночі. У темряві 
розкривається велика біло – золотава  сяюча зірка, велика, як тарілка. 



Має вона 75 золотавих лусочок, 25 сніжно – білих, довгих загострених 
пелюсток, розміщених спірально, і 600 тендітних, прозорих тичинок. 
На чорному оксамиті ночі квіти блищать, як зорі, що впали з неба, і 
поширюють ніжні пахощі. Цвіте принцеса ночі з 10 години вечора до 3 
години ночі. 
Юннат3. Уся будова кактусів 
 пристосована до збереження 
 накопиченої вологи. У пустелі 
 три четверті року немає дощів.  
Замість листків кактуси мають 
 колючки. А роль листків виконують стебла. У час дощів у стеблах 
накопичується вода. Навіть у кімнатних умовах вони можуть довший 
час жити без поливання, Тримаємо їх на сонячних вікнах, влітку 
поливаємо через день, взимку черех 10 днів. 
     Назва кактусів походить від грецького „ я поранений”. При догляді 
за кактусами пам”ятайте про колючки, які боляче ранять і проникають 
під шкіру. 
Юннат 4. Крім кактусів, у Мексиці  
поширені агави. Між іншим, слово 
 „Мексика” на мові ацтеків , які 
колись населяли Мексику, означає 
„місце агави”. Ростуть тут і 
 столітники -  алоє. У листках 
 алоє міститься чудова речовина – алоїн, що має цілющі властивості. 
Якщо ви порізалися чи обпеклися, відріжте кусочок алоє, розріжте його 
і прикладіть внутрішньою стороною до ранки – вона швидко загоїться. 
     Алоє найкраще застосовував академік Володимир Петрович Філатов, 
лікар – окуліст. Завдяки алоє він зробив відкриття про те, що в 
клітинах, які перебувають  „ при смерті”, у боротьбі за життя 
виробляються особливі речовини, які впливають на ріст, загоювання 
ран, зниження бактерій і сприяють видужуванню організму. Відрізаний 
листок алоє витримують у темряві 25 днів при температурі 3*С, тобто 
на межі „смерті”. Сік такого  листка впорснули у бруньку бузку – вона 
швидко почала рости. Потім цей сік впорснули під шкіру 18-ти хворим 



на запалення рогівки очей. Хворі видужали! Тепер в аптеках продають 
ампули із соком алоє. 
Флора.(Показує на стіл, де виставлена експозиція кактусів, агави, 
алоє, і ще раз називає ці рослини). 

Африка. 
Флора. А тепер помандруємо на африканський континент. 
Пам”ятаємо, що в південній півкулі пори року протилежні нашим. 
      Коли подорожувати пустелею Карру, то на висохлому, твердому й 
червоному грунті не видно життя. Стоїть спека. Але прийде зима і в 
липні – серпні починають лити прохолодні дощі, а весна настає у 
вересні, і похмура пустеля Карру оживає,  розквітаючи тисячами 
гарних, великих квітів. Існує місцеве прислів”я: „Наша країна – з 
квітами без запаху, з річками без води і з німими птахами.”  
      Справді , квіти тут дуже гарні, але не пахнуть, звідки ж вони 
беруться? А з- під землі. Це рослини, які люблять „гратися в 
піджмурки”- живуть багато років, а видно їх на поверхні 2-3 тижні на 
рік. У жовтні, коли знову починається палюча спека, вони засихають, 
але спочатку утворюють  
цибулинку. Розріжте звичайну  
цибулину вздовж, і ви побачите  
товсті, соковиті, білі листочки  
– лусочки, зверху вкриті товстою 
 цупкою шкірочкою, яка, наче 
панцир, у найбільшу спеку захищає листочки від висихання. Цибулини 
– весняні квіти пустель. Їх багато нек лише в Африці, вони є і Азії, на 
Кавказі, у приволзьких степах. У нас на вікнах з цибулинних рослин 
пустелі Карру трапляються амариліси і кринуми (показує їх у 
горщечках). 
 Юннат5. Амариліс. Амариліс беладонна, що означає „красива дама”, 
зацвітає на вікнах у той же час, що і на Батьківщині, тобто восени. З 
цибулини виростає довга стрілка, до 0.5м, із зонтиком з 4-6 червоними, 
оранжевими чи білими квіточками, схожими на лілію. 
    Останнім часом амариліс беладонну витіснили гібридні  амариліси – 
рослини, виведені шляхом схрещування африканських амарилісів з 
гіпеаструмами з Південної Америки. 



      Квітнуть амариліси довго. Влітку листя засихає. Рослина спить. А 
тому ми з-абираємо її з вікна і перестаємо її поливати. А восени знову 
виставляємо на світло і починаємо поступове поливання. 
Розмножується амарилісами дітками – маленькими цибулинками. 
 Юннат 6. Вихідцями з Африки є також багато інших кімнатних 
рослин. Подібними до амарилісів є Лівії. Але Лівії не бажають 
ховатися. Замість цибулини вони 
 мають коротке кореневище.  
Їх батьківщина – низина західного 
 узбережжя Південної Африки. 
      Цікаві й дуже декоративні 
 вихідці з мису Доброї Надії 
– хлорофітуми. Хлорофітум – епіфіт, росте на корі дерев, потребує 
дуже мало вологи. Подивіться, як можна вирощувати й розміщувати 
хлорофітуми (показує їх на стелажах, горщиках). 
  Юннат 7. Дуже красивими в 

–  кімнатах є аспарагуси: 
– аспарагус плюмозус і аспарагус  
– Шпренгері (показує їх). Вони  
– походять з Капської землі. Ці  
– рослини не мають листя. Те, що ми вважаємо листочками, насправді 
є гілочками. Хоч аспарагуси мають фальшиві листочки, запасають 
воду і походять з Південної Африки, але вони не переносять спеки, 
сухого грунту та повітря. Вони люблять щедре поливання, 
обприскування, бо це субтропічні рослини сухих місць. 

Тропічні ліси. 
Флора. Із сухих пустель вирушимо у вологі тропічні  ліси Бразилії, 
Конго, Індостану, Індокитаю, Малайського архіпелагу. У тропічному 
лісі немає галявин, сонячне світло падає прямовисно, величезне листя 
дає сутінок, дуже жарко і дуже волого. 

Юннат 7. Зупинимося на острові Ява – батьківщина королівської 
бегонії- бегонії рекс. Вона має й цікаву російську  назву, яка свідчить, 
що дана рослина була поширена  в Росії ще на початку 19 століття. Під 
час втечі французів з Москви бегонію назвали „вухом Наполеона”. І 



справді, за обрисами і забарвленням спіднього боку листок нагадує 
велике відморожене вухо. 
    А у тропіках Бразилії росте бегонія  
вічно квітуча, або „дівоча краса”. 
Її люблять і тримають у кімнатах  
за рясне , протягом усього літа й 
осені цвітіння. 
  З острова Ява походить колеус. А тому ця рослина любить тепло, 
щедре поливання і поживний грунт. Ця рослина має дуже гарне, цікаве 
листя. Воно збирає сонячні промені, бо має в собі опуклі, як лінзи, 
клітини. Вони –збирають промені і ніби мікроскопічні лампочки 
освітлюють хлорофіл, який лежить під червоною шкірочкою. 
Розмножується колеус живцями. 
 Юннат 1. Колись цю рослину вважали, чарівною, магічною. В  Європі 
її поширило голландське товариство алхіміків під назвою „Братство 
троянди і хреста”. Це- фуксія.  У квітки фуксії трубчаста чашечка з 
чотирьох загострених чашолистиків  
червоного кольору та  
чотирилопатевими жилками  
та рожевих черешках супротивно  
розміщене хрест – навхрест.  
У квітці алхіміки вбачали таємничі 
 знаки хреста й троянди. Алхіміки  
 намагалися добути з різних речовин золото, виготовити еліксир життя, 
який виліковував би усі хвороби і повертав молодість. Брак знань вони 
поповнювали фантастичними вигадками.  Знаками планет алхіміки 
позначали і рослини та зашифровували цими знаками записи своїх 
дослідів. Звідси беруть початок і наші ботанічні назви: рослину, з якої 
взято пилок, позначаємо знаком Марса( щит і спис)     ,запилену 
рослину – знаком Венери (дзеркальце з ручкою)      . 
     Першу фуксію знайшли в Південній Америці і назвали на честь 
ботаніка 16ст. Фукса. На батьківщині це кущі з красивими квітами, що 
наче ліхтарики, „підвішені” на тонких квітконіжках. Тому фуксію ще 
називають японським ліхтариком. Запилюють її маленькі пташки – 
колібрі.  



    Взимку фуксію добре тримати біля холодного вікна, а влітку можна 
винести і на балкон , і на город. 
Юннат 2. Бальзамін. Українська  
назва розрив – трава, вогник, „Іван  
– покиван”,”Ванька – мокрий”.  
– Це одна з найдавніших  
     кімнатних рослин. ЇЇ завезли 
     в Європу з тропічних лісів острова Занзібар, що лежить біля 
східного берега Африки в 1956р., і вже понад 350 років вирощують на 
вікнах наших осель. Деякі види бальзаміну ростуть в Середній Азії,  де 
з коренів його одержують жовто – червону фарбу – хну. 

Юннат 3. Ломикамінь. Це невелика рослина з трохи опуклим листям, 
вкритим ріденькими торочкуватими волосками. У неї на кінцях довгих 
пагонів утворюються маленькі рослини з віночком таких самих круглих 
волосистих листочків і корінцями. Вони спускаються, як волохаті 
павучки на павутинках. Цю рослину іноді називають павучком, або 
волоссям Венери. Але наукова її назва _ саксіфрага сарментоза, тобто 
ломикамінь. Його батьківщина – Китай, де ломикамінь росте в щілинах 
скель і стрімчаків.  

Юннат 4. Примула. Примули ,або первоцвіти, поширені майже по 
всьому світі.. Це перші весняні квітучі рослини, і тому вони здавна 
привертали увагу й любов людей. 
  Вільям Шекспір  у своїй фантастичній  п”єсі „Сон літньої ночі” так 
змальовує красу примули: 
Бачиш примул на лужечку? 
Бачиш розписи обновні 
На одежах золотих?  
То рубіни все коштовні –  
Дар чаклунок молодих. 
В них вся розкіш їх краси. 
Я  лечу, щоб назбирати 
Крапель ранньої роси; 
Я повісить всередині 
Кожній примулі хотів 



По перлиночці – росинці... 
Кімнатні примули прибули з Китаю, цвітуть вони цілу зиму. Відомо 200 
назв примул з різними квітами. Вони люблять воду й прохолоду. А 
тому ми  їх щедро поливаємо і тримаємо на холодних вікнах. 

Юннат 5. Цикламен. Пізньої осені та взимку квітнуть  цикламени, 
Квіти великі, гарні, дуже дивні: вони нахилені донизу, а пелюстки різко 
відігнуті й стримлять угору, ніби язички полум”я. Квіти білі, рожеві, 
червоні, бузкові, Повна назва рослини – цикламен перський. Проте його 
батьківщина не Персія, а Греція, острів Кіпр. 
    Протягом зими цикламен може  
дати до 50 –ти квіток. Живе він 
довго 25-27 років. Але для цього  
його треба правильно доглядати:  
поливати дуже обережно, щоб  
вода не потрапляла всередину  
кореневища, на основи черешків і на пуп”янки. Найкраще поливати 
знизу, з піддонника. Цикламен не терпить тепла . Він любить світле 
прохолодне (6-8*С) приміщення. 
   Після цвітіння листки опадають, Але рослина жива! Просто у неї 
настав час спокою. Її треба переставити у у затінене місце, поливати раз 
на тиждень. У серпні почнуть з”являтися листки . Тоді пересаджуємо 
бульбоподібне кореневище у свіжу землю і переносимо на світло. І 
цикламен, це весняна в природі рослина, змінена кімнатною культурою, 
знову тішитиме нас восени та взимку квітами. 

Закінчення. 
Флора. Наша мандрівка була корткою , вона наблизилась до кінця. Ми 
побачили  рослини та їхні батьківщини – великі, квітучі, рясно всіяні 
плодами, сповнені сил; там чули ми розповіді, легенди. Тепер ми вдома. 
І супутники наших мандрівок тут, з нами.. Подивимося на них ще раз. 
    Парад кімнатних рослин. 
Юннати вносять своїх вихованців – кімнатні рослини.  Флора показує і 
називає кожну рослину ще раз. 
  Вона закликає всіх присутніх зайнятися вирощуванням зелених друзів, 
озеленяти коридори, класні приміщення, всю школу. 



   Потім Флора і її помічники відповідають на запитання , які виникли у 
всіх присутніх, показують способи поливання , пересаджування, 
живцювання, тобто догляду за рослинами. 
   Після цього Флора роздає живці усім бажаючим. 
 

 



 
 

 

 

 

 

                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                    

 

Підготувала сценарій  свята 
Методист Шполянської 
районної станції юних 

натуралістів 
Перемот Світлана  

Миколаївна 



                                  Маленька Людино! 
 
     Сьогоднi я хочу тебе ще раз наблизити до дивовижного свiту 
природи. Одним iз найпрекраснiших її  творінь є  квiти — нiжнi, чарiвнi 
i хвилюючi супутники нашого життя. Милують око бiля вiкон осель 
мальви, троянди, дзвiночки, айстри... Вони надихають композиторiв i 
поетiв на вiршi та романси, художникiв — на шедеври образотворчого 
мистецтва. 
 
Але краса ця гине! 
 
В Червону книгу ми занесли 
 свiт неповторний i чудесний,  
що поступово вимирає, 
 давно рятунку в нас благає. 
                                       Невже в майбутньому на свiтi  
                                       не будуть квiтнуть дивнi квiти : 
                                       конвалiя й фiалки нiжнi, 
                                      i вiсник березня — пiдснiжник? 
Невже ми бiльше не  побачим, 
 як сон-трава росою плаче, 
 троянда степу, квiтка мрiї, 
 жар-цвiтом землю не зiгрiє? 
                                     Ми всi — господарi природи, 
                                     то ж збережемо її вроду! 
 
Квiти — очi Землi. Вони бачать нас, люблять, навiть лiкують.  
 Пам’ятай про це завжди.  
Природа — мати.   
Будь вдячною, турботливою дитиною. 
 



  На землю тихо впала лiтня нiч. . Усе замовкло. Непорушно стоять 
лiси. Не чути птахiв. Тихо й спокiйно сплять озера.і  тiльки мiсяць з 
неба милується своєю вродою у дзеркалi води. Срiбними лiхтариками 
мерехтять зорi... Прекрасна нiч! Казкова нiч! Вона усiм дарує 
неповторнi сни...  
    Своєю чарiвною паличкою нiч доторкнулася до Флори. 

 
Флора — давняя богиня, 
зелен-роду берегиня, 

i вродлива, й сановита, 
вся квiтками оповита. 
Розсіває їх усюди, 

аби радiсть мали люди. 
Бо ж дерева, трави, квiти — 

то неначе її дiти. 
Л. Шевело 

 
Цієї  ночі  Флорi приснився квiтковий бал.  
Та який бал!!! 
Рiзнокольоровi метелики, веселий 
Капiтошка i пустотливий Вiтерець 
розносили запрошення квiтам Весни, Лiта й Осенi. 
Скажіть  назви квiтiв, до яких полетiли помiчники Флори. 
Продовж речення, скориставшись цифровим кодом. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Минуло небагато часу, i почали прибувати першi гостi. 
      
                                                                      Я – перша квіточка весни, 
                                                                           Я – пролісковий цвіт.   
                                         Я пережив зимові сни 
                                                                             І знов родивсь на світ. 
                                                                  У мене очі голубі, 
                                                                  Такі, як неба синь. 
                                                                  Росту між кленів і дубів, 
                                                                  Люблю і сонце , й тінь. 
                                                                              Я вірю : люблять всі мене, 
                                                                              Як весну золоту, 
                                                                               Бо знають, що зима мине, 
                                                                                Коли я розцвіту. 
                                                                                                             (Пролісок ) 

                                                                                                    

 
 
 
Я гордо голову тримаю                          
i перед вiтром не схиляю. 
Я жовтий, бiлий, полум’яний, 
i, наче яблуко, рум’яний. 
В саду я квiтну навеснi. 
Скажи, яке iм’я менi? 
( Тюльпан) 

 

 
                                                           
 
 
 



                                                                                  
Дзвіночки- перлинки на нiжцi тонкiй,                       
такi запашнi i тендiтнi такi!                                        
В широкому листi, немов на гiллi,                              
ховають вiд сонця голiвки малi. 
     (Конвалія ) 
 
 
 
 

 
 
 
 
Як без вишнi не садок,             
 так без мене — не вiнок.  
Червонiю в полi я,  
мов вогонь, моя зоря. 
.(Мак) 

 

 

 

 
                                                
    Кому всмiхалася щаслива доля рiдко, 
     для тих край шляху першою цвiту! 
    Спасибi, рiдна земле, що умiю 
     по – материнськи щедро свiт любить. 
     Коли ж любов цю зрадити посмiю,  
      хай гнiв твiй моє серце спопелить. 
             (Мати -й- мачуха) 

 

 



Якщо ти здогадався, якi квiти були першими гостями на балi це _____ 
А гостi все прибували. 
 Богиня Флора щиро вiтала усiх i запрошувала до танцювальної зали. 
Пролунали першi звуки чарiвного  вальсу.  
Лицар Гладіолус  запросив на танець ніжну  Лілею, 
Підснiжник — сор ом ‘язливу Маргаритку, поважний Тюльпан — 
червонощоку Пiвонію, синенький Пролісок — триколiрну Фiалку, 
самозакоханий Нарцис  - чарiвну Хризантему, золотистий Первоцвіт 
— цiлительку Календулу, нiжний Гіацинт - незрiвнянну Незабудку, 
стрункий Мак — голубооку Волошку , сміливий Шафран - 
пахучу Конвалiю, мужнiй Барвiнок — зажурену Айстру. 
 
 Скажіть, будь –ласка , діти, якi квiти могли зустрiтися наяву. 
 Поясни, чому. 
Втомилися музиканти i квiти. Вирiшили перепочити. Господиня тим 
часом попросила вийти „снiгову квiтку” 
У променях сонця нiжних 
край великого струмка  
бiлий росяний  (підсніжник) 
 раптом блиснув з-пiд листка. 
 Отакий малий, неначе 
ледь прокинувся вiд сну,  
тихий-тихий, а одначе  
вiн привiв до нас Весну! 
 
Коли Флора роздавала костюми для балу, пiдснiжник отримав бiлi 
шати. Снiг також хотiв взяти участь у забавi, але в нього не було 
вбрання. I тодi вiн звернувся за допомогою до квiтiв. Маленький 
непомiтний пiдснiжник не залишив друга в бiдi. З того часу вони 
нерозлучнi — снiг i «снiгова квiтка». 
У нас їх називають пiдснiжниками, у чехiв — снiженками, у нiмцiв — 
снiговими дзвониками, в англiйцiв — снiговими сережками. 



До „СНIГОВОЇ КВІТКИ”  пiдiйшли iншi квiти бiлого кольору. Домалюй 
i половинки i запиши назви.(Дітям роздано аркуші паперу на яких 
зображені половинки квітки). 
 
Це квiтка богинi Весни. Що може бути таким простим 
i чарiвним водночас? Кiлька бiленьких, немов iз порцеляни, 
дзвiночкiв на довгiй стеблинi i двiйко свiтло-зелених листкiв от 
i все, а тим часом — яке диво, яка довершенiсть! 
Та найкраще, що в нiй може бути — п’янкий запах. Це один iз 
найтонших приємних запахiв, з котрим можуть зрiвнятися хiба що 
запахи фіалки й резеди. 
Квiти  конвалії пов’язують з найкращими почуттями людини: 
нiжнiстю, вiрнiстю, щирiстю, коханням, чистотою бажань та думок. 
 

 

  Споконвiку з конвалії  виготовляли настоянки, вiдвари, краплi, щоб 
 заспокоїти нерви i серде. Однак  плоди цієї  рослини для людини 
 є отруйними, а наси чений запах у кiмнатi навiть одурманює. То ж  
насолоджуйтеся конвалією на свiжому повiтрi. 
 
 
  Це квiтка «самозакоханих”  людей    
  Дуже грацiйна, бiла з подвiйним 
  золотисто-жовтим та червоним 
 бордюром, надзвичайно витончена 
 голiвка, що хитається на 
 легенькому, мов очеретина, стеблi.                     
Має приємний запах. 
У давньогрецьких мiфах розповi дається, що колись у рiчкового бога  
був красень-син Нарцис, який не бачив свого обличчя. Одного разу вiн 
вiдчув спрагу. Прогулюючись поблизу озера нахилився до води i 
побачив мов у дзеркалi, своє вiдображення.  Юнак був такий 
зачарований побаченим, що закохався у самого себе. Багато красунь 



шукали любовi у серцi Нарциса, але вiн кохав лише себе. За це боги 
покарали його i перетворили на квiтку. 
      В перекладi з грецької  мови  нарцис означає «приголомшувати». 
Жодна квітка, за  винятком троянди, не оспiвана поетами так, як ця. 
 
Це красива й добра квiтка у білому 
лiкарському халатику зi своїх  
 пелюсток. Її  серединка — немов 
частинка теплого сонечка, яке  
зiгрiває кожну людину.  
Славиться квiтка з давнiх тим,  
що лiкує  дiтей i дорослих від 
 багатьох хвороб. Називають її  
i „роман” i „романова трава», 
 i «рум’янок», i «романовий цвiт». Своєю назвою вона завдячує рiдному 
краю — далекому Риму. 
    До нас ця квiтка потрапила разом iз зерном, яке перевозили у трюмах 
пароплавiв, а потiм — залiзницею. 
У мiшках вiд гачкiв вантажникiв з’являлися дiрки, крiзь які насiння 
висипалося у вагони, а тодi пустотливий вiтерець розвiював насiнинки 
по полотну залiзницi.  Незабаром залiзничнi насипи вкрилися ніжними 
квітами ромашками. 

 
    Це квiтка лицарiв, кохання й             
ворожби. 
 Невеличка бiленька  
 або рожевувата голiвка нагадує                              
молодшу  сестричку ромашки.                                 
Легенда розповiдає, що коли                                   
Пречиста Дiва Марiя ще дитиною                           
дивилася вночi на небо, всiяне                                 
численними блискучими зорями, 

       то висловила бажання: добре було б аби ці чудесні                                      
     зірки стали земними квітами й вони могли гратися з ними.                          



Тодi зорi, почувши Марiю, одразу вiдбилися у блискучих краплинах 
роси на зелених рослинах. 
Вранцi сонце осяяло землю, всiяну, мов зiрочками, бiлими квiтами-
перлинами. 
З того часу вони називаються квiтами Марiї. Це – маргаритка. 
Свою назву маргаритка одержала вiд грецького слова, що означає 
«перлина». 
              ЛІЛЕЯ. 
    Це квiтка чесностi й чистоти,        
 непорочної краси. Давнi греки                  
 вважали, що вона виросла з 
 молока матерi богiв — Анони.  
На думку вчених, назва цієї 
квiтки походить вiд  
давньогрецького слова «лi», 
 що означає  «білизна”. 
За єврейськями переказами, 
квiтка росла у раю якраз тодi, 
 коли змiй спокушав Єву  з’їсти яблуко. 
 Цю квiтку диявол хотiв осквернити, але вона залишилася такою ж 
чистою, як i була, й вiн не посмiв її зачепити. 
Існує легенда, що в день Святого Благовiщення 
архангел Гавриїл явився до Пресвятої  дiви Марiї, 
тримаючи в руках бiлу лілею. 
Тому на наших iконах його завжди зображують 
з гiлкою цих  квiтiв. Особливе мiсце займає бiла лiлiя в історії Франції. 
Золотi квiти зображувалися на прапорi французьких королiв, гербi, 
печатцi, орденських знаках, вiйськових знаменах, монетах. 
Коли Флора закiнчила розповiдь, усi присутнi шанобливо схилили голови 
перед бiлоснiжними красунями. Кожна iз них заслуговувала на повагу. 
За мить залунала музика, i багато квiточок закружляло у веселому 
танцi з пустотливим Вiтерцем. Але деякi квiти не танцювали. Якщо 



ти впiзнати їх i розгадаєш кросворд, то довiдаешся назву квiтки, яку 
Флора має  намiр пре дставити гостям. 
 

                                                                               

1. Ну ось i лiто золоте  
сховалось за дощами,  
та лиш вона в саду цвiте 
 ясним вогнем прощальним. 
      (Айстра) 
                                                                
 
 
 
 

  2. Ми гарненькi квiточки,  
                                                                      
маєм чорні брівочки. 
                                                                      
Мабуть, ви вже здогадались, 
                                                                       
як гарненько ми назвались. 
                                                                         
(Чорнобривці). 
 

 
 
3. Сонце свiтить, шепче листя,          
я на луках не один.                  
Пiд кущем в травi росистiй 
звеселяю вас: дзінь – дзінь.(Дзвоники). 

 
 



4. Вона це баба-куля,  
розкудлана бабуля. 
 Пухлянка-лiтунець! 
Вiзьми та розчешися,  
не будь, як та Орися,  
що губить гребiнець. 
Вона взяла гребiнчик — 
 свiй сонячний промiнчик, 
 шо клала пiд лопух.  
Та тiльки почесала — 
голiвка гола стала, —  
обвiявсь кучер-пух. 
Т . Коломiєць 
                                                                    
 

                                                                          
5. Росте в лiсi i в садочку, по одному 
має очку, а ті очка- сині – сині... 
І сонечко всередині. 
Як дівчата йдуть в таночки, 
З листячка плетуть віночки, 
Прикрашають ще й хлібину, 
Виряджаючись в гостину. 
П”ять блакитних пелюстинок. 
Звісно зветься він  (барвінок). 
                                                                        

                                                                             
                                                                           
                                                                       
 
                                                                             



б. Ми — квiточки золотi,  
 i, хоча сухенькi                            
та не в’янем без води,  
завжди як свiженькi. 
 
Любим сонце i пiсок. 
дiти це вже знають, 
і  як треба на вiнок, 
враз нас вiдшукають. 
(Безсмертник). 
                                                                   

     7. Ту дiвчину синь 
       завжди стрiнеш край потоку.  
       В неї  ніжки вмитi  в росах 
       в неї небо сяє в косах. 
        Лугом я iду, іду, 
         незабудку     тут знайду. 
 
 
 

 
8. Пелюстки свої  червонi       
я розкрив, немов долонi.  
Буду в золотому житі 
я все лiто пломенiти. 
        (мак) 
 

 

 

 

 
 



 
 
9. Фiолетовий, рожевий, бiлий, жовтий 
І iншi кольори ця квiтка має. 
Ароматом віє, як її знайшов ти, 
Лiс весною пахне весь розмаєм. 
Кожен знає квiтку цю духмяну, 
Ох, як гарно! Ще на неї глянем. 
     (Фіалка) 
 
 
Стихла музика, i до богині Флори пiдiйшла  „КВІТКА СОНЦЯ.” 
Це хризантема. 
Назва рослини походить з 
 грецької мови i означає      
«золота квiтка”. 
Її пелюстки то в’ються, мов кучерi,  
то гладенькi й прямi, як в айстри; 
 квiти то крихiтнi, як гудзики,  
то величезнi, як соняшник. 
Вона – улюблениця японцiв. 
 Її зображення в цiй країні 
 священне. Носити одяг з 
 малюнком хризантеми, згiдно iз державними законами, мають право 
лише члени імператорської  сiм’ ї. Кожного, хто зважиться порушити 
цей закон, чекає  смертна кара. 
Хризантема красується на японському нацiональному прапорi, на 
монетах, а також на найвищому орденi, який має назву «Орден 
Хризантеми». 
Причину такого шанобливого ставлення японцiв до цієї  квiтки 
найкраще пояснює сама її  назва: „кiку” — сонце. Хризантема — 
символ того, що всьому дає житгя. 



 
До „КВІТКИ СОНЦЯ” пiдiйшли її жовтi подруги.( Запиши їх  назви в 
алфавiтному порядку). 
Це кульбаба, мати-й-мачуха, первоцвiт, глечики жовтi, календула, 
настурцiя. 
Усi були вкрай здивованi, побачивши майже однаковi квiтки мати-й – 
мачухи та кульбабу. Аби розвiяти сумнiви, що це не сестри близнючки, 
хризантема взяла у них iнтерв’ю.(Дитина у костюмі хризантеми бере 
інтернв”ю у дітей одягнених у костюми кульбаби та мати – й –
мачухи). 
1. Якого  кольору Ваші  квiти? 
Жовтого.                                     Жовтого. 
2. Чи є у вашої  квiтки серединка? 
 Так.                                               Ні. 
З. Коли i де ви зацвiтаєте?    
Мати-й –мачуха:              
Де-не-де ще лежить снiг, а там     
 де пригрiє  сонечко, — на полях, 
 берегах рiчок та ярiв – 
на початку весни з’явля ються 
 мої голiвки. Це дрiбнесенькi 
 квiточки, зiбранi у кошичок. 
Вони чемно сидять на голому  
безлистому стебельцi.                               

 
                Кульбаба: 
       Я не така поетична, як моя 
       подруга, тому скажу 
       просто: щойно зазеленiє 
       на подвiр’ї  трава, 
        а я уже й зацвiла. 
 



 
 
4. Яке у вас листя? 
Мати-й- мачуха: 
Моє стебло вкрите невели кими лусочками, як у золотої  рибки. Поки 
що це недорозвинуті листочки. Але в середині літа вони стануть 
великими, пухнастими. 
Кульбаба: 
Листкiв менi не бракує, їх багато. Вони подовгастi, великi, але часто 
вiтер коло них літав, тому краї понадривав. 
5. Чи вмiєте ви передбачати погоду? 
Мати – й- мачуха: 
Звiсно! Перед дощем мої квiточки-дiточки закриваються, щоб не 
замочити голiвку. 
Кульбаба: 
Так. Перед негодою мої квіти стуляються докупи. 
6.Яку  користь ви приносите людям? 
У народній медицині   моїми листками і квітами лікують серце й легені, 
шлунково-кишковi хво роби; соком листкiв — нежить, гнiйнi рани та 
виразки; свiжими листками — запалення шкiри, вен на ногах. Вiдвар 
мого листя укрiплює волосся i знищує лупу. А ще я медоносна. Бджiлки 
дуже полюбляють мiй пилок. 
Я лікарська, вітамінозна, харчова, медоносна і косметична рослина. 
Лікую ревматизм, безсоння, очищую кров, нирки, жовчний міхур, 
печінку. Мої листки багаті на вітаміни, тому з них готують борщі, 
приправи.Мед з моїх квітів густий і солодкий. Жінки готують з квіток 
напар, щоб вивести пігментні плями й бородавки. 
7. Що ви хочете iще про себе сказати? 
Щоб змогли мене впiзнати, вам потрiбно добре знати: 
листок, неначе людське серце, в нього бархатисте денце. Тепло, 
нiжнiсть вiдчуваєш — то й матiр’ю називаєш. Спинка листка — 
прохолодна, бо то — мачуха недобра. 
Було це ранньою весною Цвiла я жовтим цвiтом вмивалася дощем, 
раділа сонечку. Та ось прилетiв до  мене молоденький Вiтерець, нiжно 



погладив голiвку i сказав: „Менi не  хочеться  з тобою розлу чатися, але 
завтра я повинен летiти далi. Приєднуйся до мене». 
«Нi, я не можу полетiти, бо вiдразу загину,» — сумно вiдповiла я 
Вiтерцевi. 
          Цю розмову почула богиня Флора i пожалiла нас. 
На свiтанку я помiтила, що мо жовтi квiточки перетворилися на бiлi 
парашутики. Вiтерець пiдхопив мене вгору i ми, щасливi, закружляли у 
повiтрi. Наша Флора добра чарівниця. 
 
     До хризантеми пiдiйшла ще одна квiточка зi свiтлими, кучерявими, 
схожими на баранчикiв, листочками. В неї  аж три назви: «баранчики», 
«первоцвiт», «золотi ключики”.. Наукова назва походить вiд 
латинського слова, що в перекладi означає «перший», а назвою «золотi 
ключики» вона завдячує легендi. 
За цiєю легендою, первоцвiт вирiс на мiсцi ключiв, якi випали з рук 
апостола Петра. А трапилося це так. Коли Петро почув, що чорти 
нiбито пiдробили ключi вiд раю i хочуть заселити райський сад 
нечистою силою, то так розгубився, що ключi випали з його рук i 
полетiли на Землю. 
Ця рослина — рекордсмен за вмiстом вiтамiнiв. Жодна iнша рослина не 
має вiтамiну С бiльше, нiж первоцвiт. А ще вона — лiкарська, бо лiкує 
безсоння, хвороби дихальних шляхiв, серця, нирок, ясен; харчова — 
використовують для ароматизацii страв i напоїв; медоносна i 
фарбувальна. 
     Не менш цiкаву iсторiю мае скромна гостя з далекого пiвдня, яку 
називали  „королiвсьюю квiткою». Вона має яскраво-жовтi веселi квiти 
й свiтло зелене соковите листя. Запах у неї приємний, а сама вона 
невибаглива i догляду не потребує. 
    Стародавнi римляни називали перший день кожного мiсяця «кален 
дами». А оскiльки на своїй  батькiвщинi ця квiтка цвiла протягом цiлого 
року i бачили її  кожної  календи, то 
дали їй назву _календула. 
    В ХI столiттi квiтка увійшла в моду в Європi. Французька королева 
Маргарита Валуа дуже полюбила календулу.  І сьогоднi у 
Люксембурзькому саду в  Парижі стоїть статуя цієї королеви, а в руках 
у неї квiтка — нагiдка. Нi, це не помилка, адже у календули є друга 



назва. Придивися i ти побачиш, що насіння її, зiгнуте лунками, нагадує 
зiстриженi нiгтi, тому й називається «нагідки”. 
Про цiлющi властивостi нагiдки-календули люди довiдалися порiвняно 
недавно. До ХIХ столiтгя й вирощували заради красивих квiтiв. Потiм 
до рослини придивилися пильнiше — i виявилося, що в нiй є  багато 
лiкувальних речовин. 
У вазi нагiдки зiв’яли —  
пелюсточки поскидали. 
Їх Катруся на смiтник, 
 щоб i слiд з кiмнати зник. 
 А бабуня пелюстки 
сушить, парить й залюбки 
трунок п”є при фурункульозі, 
по малій, звичайно, дозі. 
У кого гояться рани – 
Нагідки в пригоді стануть. 
Так квітка – окраса стала ще і квіткою – цілителькою. 
     Знову залунала музика, і всі побачили, як вгорі весело закружляли 
„квіти неба”. 
Першою підійшла до Флори ніжно – голуба, мов бірюза, з яскраво-
жовтою серединкою квітка – окраса весняної пори. 
       Легенда розповiдає, що коли Господь створив квiти, то дав кожнiй 
iм’я й наказав добре його запам’ятати. Але не встиг вiн промовити цю 
настанову, як одна з маленьких квiточок зi сльозами на очах мовила: 
«Господи, я забула своє iм’я», Лагiдно поглянувши 
на неї Всевишнiй сказав: „ Не забудь мене! Ім’я твоє вiднинi 
незабудка.” 
Свою дивну наукову назву «мишаче вушко”  квiтка отримала через 
покрите тоненькими волосками листя, котре, розгортаючись iз бруньки, 
спiравдi нагадує мишаче вушко. 
   Подругою  незабудки є чарiвна, синя, як небо, квiточка. Її 
батькiвщина - захiдна частина Азії. У Стародавньому Римi її називали  
„ціанусом», що означас «синiй», на честь синьоокого  юнака,  який 
збирав ці квiти для вiнків i гірлянд. 



   До нас вона потрапила разом iз житом i стала постiйним супутником 
житнього поля. Це волошка. 
   Таїну  двох закоханих сердець зберiгає ця невеличка, скромна 
квiточка з твердими, немов у брусницi, листочками. 
Легенда розповiдає:  жили у мирi i злагодi чоловiк з дружиною. 
Найбiльшою втiхою був для них син Бар. Вирiс парубок i покохав 
дiвчину на iм’я Вiнка. Вирiшили закоханi одружитися. Та надумала 
вiдьма видати замiж за Бара свою доньку. Ворожбою, закляттями хотiла 
причарувати хлопця, однак нiчого не змогла вдiяти. 
I от настав день весiлля. Щасливi молодята чекали бла гословення 
батькiв. Аж тут з’явилася вiдьма. Стала перед молодими, проголосила 
своє прокляття, окропила їх чорним настоєм, i за хвилю там, де стояли 
Бар i Вiнка, нiкого не стало. На цьому мiсцi виросла красива маленька 
квiточка з блакитними очима. 
    Люди назвали її волошкою. 
 Несподівано пролунала урочиста музика і всі присутні побачили, як до 
зали увійшла... королева квітів – троянда. Усі захоплено завмерли. 
Посмiхнулася троянда: 
має гарну вроду,                          
 i до того ж поважає 
 якнайкращу моду. 
 То одягне нову сукню,  
то — разок намиста.  
І  роса на нiй вiдмiнна — 
 кришталево-чиста. 
Заклопотана собою: 
тонкий стан плекає  
i в новесеньке люстерко 
 пильно поглядає. «Ох, яка вона красуня!» — квiти шепотiли. 
І такими, як троянда, стати захотiли. Чепурились, фарбувались, i 
парфуми лили, тiльки кралями такими стати не зумiли. А вона собi 
радiє  i рум’янить щiчки, видивляється в люстерко на прекрасне личко. 
І роса на нiй смiється чиста, кришталева,  бо троянда серед квiтiв— 
справжня королева. 



Втiшена богиня Флора привiтлала королеву i посадила поруч iз собою. 
    Квiти почали перешiптуватися, поправляти зачiски, щохвилини 
зазираючи у великi дзеркала зали. Нiхто  не наважувався пiдiйти до 
королеви. 
Та ось до троянди i Флори пiдiйшла чарiвна  „квiтка райдуги „. Її 
називають по-рiзному: „райдужка” , „пiвник „ „ірис”. 
    Ірис — то iм’я японської  дiвчини, дочки бiдного слiпця. Легенда 
розповiдає, що ірис допомогла своєму iмператору врятуватися вiд 
поразки. Його вiйсько потрапило у пастку. Мужня дiвчина зумiла 
вивести воїнiв таємним ходом, але сама загинула вiд рук ворогiв. На 
мiсцi, де вона загинула, зацвiла квiтка. Із вдячностi за порятунок 
iмператор зробив цю квiтку своєю емблемою. 
   Троянда привiталася з райдужкою i подарувала 
чарiвну посмiшку. 
     Висловити свою повагу та 
 шану прийшла квiтка-зiрка                              
Розповiдають, що на початку  
ХУII столiття одному французькому  
ботанiку прислали з Китаю насiння  
невiдомої  рослини. Його висiяли 
 в Паризькому ботанiчному саду. 
 Швидко з’явилися паростки. 
А через деякий час рослина 
розцвiла червоною променистою 
 квiткою з жовтою серединкою. Вона була подiбною на велику 
маргаритку, тому назвали її «Королевою маргариток». Ботанiки та 
садiвники почали виводити новi сорти «Королеви маргариток» рiзних 
кольорiв i лише через 22 роки розцвiла квiтка небачено краси. Один iз 
ботанiкiв захоплено вигукнув: «Астер!», що означас по грецьки „зiрка». 
З того часу квiтку почали називати АЙСТРОЮ. 
Потiм у всiй своїй  пишностi и красi наблизилася квiтка „жоржа” Про 
неї розповідають  гарну легенду. 
     Із-за моря привiз купець своему царевi бульби квiтки. Вiн гадав, 



що бульби їстiвнi, i подав їх на золотiй тацi. Цар скуштував, розгнiвався 
i викинув бульби геть. Молодий садiвник Жорж пiдiбрав їх i посадив. 
Через деякий час у царському саду розцвiла дивовижна квiтка. Володар 
видав наказ вважати її  царською. Засумувала квiтка вiд туги за волею i 
зiв’яла. А садiвник мав наречену i кохав її  понад усе. Попри сувору 
заборону вiн подарував дiвчинi одну бульбу зiв’ялої  квiтки. Одного 
разу цар проїжджав попри садок дiвчини  i побачив „царську» квiтку у 
всiй красi. Вiн страшенно розлютився i наказав убити молодого 
садiвника. На честь Жоржа люди назвали квiтку жоржиною. 
  Наступною шанувальнице краси ко ролеви була полум ‘яна квiтка, що 
мала тонкий стан, пишну акуратну зачiску, красивий колiр вбрання. 
Вона — улюблениця французького імператора Наполеона I, англійської 
королеви Єлизавети, окраса герба давнього iталiйського роду графiв 
Ронсекко. 
   Її назва походить з далекого  
минулого. Розповiдають, що  
якось богиня Дiана, повертаючись 
 iз невдалого полювання,  
зустрiла вродливого пастушка,  
котрий весело грав на сопiлцi. 
 Розгнiвана богиня покарала  
пастушка за те, що нiбито своєю  
музикою вiн розiгнав усю її 
 дичину. Пастушок присягався, 
 що нi в чому не винен, але,  
тремтячи од лютi, вона вирвала хлопцевi очi. 
   Отямившись вiд скоєного, Дiана не знаходила й хвилини спокою. Очi 
хлопчика, мов гвiздки, кололи її серце, переслiдували всюди. Щоб 
увiковiчити невинно пролиту кров, богиня перетворила очi хлопчика на 
квiти ( є такі сорти цієї  квiтки, якi мають посередикi цяточку, схожу на 
зiницю ока). 
    Люди назвали квiтку ГВОЗДИКОЮ,  як нагадування про муки 
сумління. 
Чудовi подруги були поруч з королевою. Та не обiйшлося без 
заздрiсникiв. Он в кутку плiткує  пiвонiя. Вона добре пам ‘ятає  той 



день, коли обирали королеву серед квiтiв. Пихата пiвонiя була впевнена, 
що правителькою оберуть саме її.Та ось з ‘явилася 
троянда. Усi квiти мимоволi притихли, враженi величчю i красою. I 
лише пiвонiя дивилася на троянду з викликом i зневагою. 
    Таке нахабство вразило всiх. Квiти здивовано перезирнулися i 
вiддали перевагу трояндi. 
Розлючена пiвонiя iстерично галасувала: «Не згодна! Я не згодна! Нi! 
Нi!» 
Богиня Флора увiнчала королiвською короною троянду, а півонії 
сказала: «Горда, нерозумна квiтко! За свою пихатiсть i заздрiснiсть 
залишайся назавжди такою товстою i надутою, як сьогоднi. Жодний 
метелик тебе нiколи не поцiлує, жодна бджiлка не вiзьме з тебе меду, 
жодна дiвчина не пришпилить твоєї  квiтки до своїх  грудей». 
Своєю подругою пiвонiя обрала фiалку триколiрну. Нiмцi називають її 
мачухою, бо квiтка фiалки триколiрної  справдi схожа на обличчя 
сердитої мачухи або якоїсь злої жiнки. 
А iнша легенда розповiда, що це — обличчя жiнки, яку боги 
перетворили на квiтку, бо вона любила зазирати туди, куди було 
заборонено. 
     Полинули чарiвнi звуки музики. Бал продовжувався. 
До троянди почали пiдходити кавалери, щоб запросити 
на танець. 
Першою пiдiйшла до неї  квiтка-«меч». Троянда спочатку злякалася, але 
коли почула легенду — пройнялася повагою за мужнiсть i дала згоду на 
перший танець. 
     Було це давно. Одного разу  
жорстокий римський полководець 
 захопив у полон воїнiв-фракійцiв             
 i зробив їх гладiаторами.  
Двом iз них — Севту i Тересу, 
 юнакам- красеням, нерозлучним  
друзям – він наказав битися 
 один з одним на смерть, 
 пообіцявши переможцю  



свободу і доньку в дружини.  
Але кровопролитної битви не відбулося – юнаки не зрадили дружби. 
Тоді розлючені римляни убили їх. На місці встромлених гладіаторами в 
землю мечів розцвіли чудові квіти, які вважалися символами дружби, 
вірності й пам”яті. На  честь гладіаторів ці квіти були названі  
ГЛАДІОЛУСАМИ. 
      Наступний кавалер був родом з Малої Азії . Його називають 
«квiткою дощiв», бо вiн розцвiтає iз настанням теплих весняних дощiв. 
Дивовижний аромат зачаровує, а найнiжнiшi вiдтiнки китицi суцвiть 
милують око. Назву квiтки пов’язують з iм’ям Гiакiнта, чарiвного сина 
спартанського царя Амiклада. Якось юнак метав диск, та заздрiсний i 
ревнивий божок легкого вiтру Зефiр подув так, що диск полетiв назад i 
врiзався у голову Гiакiнта. Там, де впав мертний хлопець, з’явилася 
чудова квiтка. 
 Їй дали назву  ГІАЦИНТ. 
Наступний танець троянда подарувала голландському  (а може,     туре 
цькому) гостевi. 
Я — тюльпан, заморський франт,  
в Українi - емiгрант. 
iз Голландiї я родом, 
всi шанують мою вроду. 
Однак батькiвщиною цієї квiтки вважають 
Туреччину, тому що її назва походить вiд 
турецького слова „тюрбан” (чалма). 
У 1558 роцi тюльпани завезли з Туреччини 
до Західної Європи. Невдовзi вони 
потрапили до ботанiчного саду 
голландського мiста Лейден. Країну охопила своєрiдна епiдемiя — 
„тюльпаноманiя” Заморська квiтка стала дорожчою за зерно, лiс, 
золото. У кого не було грошей, нiс свої  коштовностi, одяг, домашнiй 
скарб, вiддавав пiд заставу будинки, землi, череду, аби лише придбати 
бажанi цибулинки й перепродати їх за вищу цiну. За квiтку тюльпана 
можка було купити навiть маєток. 
Вiдомий випадок, коли за одну цибулину сорту „Вiце-король” 
заплатили срiбний кубок, 10 тонн рису, 5 тонн пшеницi, 4 бики, 8 
свиней, 12 овець, кiлька дiжок вина, пива, олiї. 



Помалу захоплюватися тюльпанами почали й царственi особи 
Нiмеччини. Фрiдрiх-Вiльгельм зiбрав колекцiю з 216 сортiв, зама 
льовки з яких склали рiдкiсний альбом, що зберiгається донинi в 
публiчнiй бiблiотецi Берлiна. 
Маркграф Баден-Дурлаха в 1740 роцi вже мав колекцiю з 360 сортiв, а 
граф Паппенгейм — 500! 
Тюльпан став улюбленою квiткою австрiйського iмператора Франца 11, 
французького короля Людовiка ХУ111. 
    Зрозумiло, що торгiвля тюльпанами була прибутковою справою, 
тому чимало комерсантiв пропонували свiй товар по всьому свiту. Та 
найбiльшою сенсацiєю стало виведеняя чорного тюльпана, за який 
садiвник М. одержав винагороду — сто тисяч гульденiв золотом. 
Присутнiй принц Норманський вписав iм’я садiвника в iсторiю держави 
i подарував мiсту велику суму грошей. 
Поети, музиканти, казкарi, художники, модельєри, перукарi, ковалi, 
рiзьбярi, ювелiри, архiтектори, пекарi, кондитери, ткалi, гончарi 
захопилися цiєю квiткою. Майже 100 рокiв iснував 
«тюльпановий» бум. 
Стихла музика. Тюльпан шанобливо вклонився трояндi,  і провiв на 
мiсце, щиро подякував за танець. 
Богиня Флора запропонувала  трохи вiдпочити i пограти 
у  „квіткові”  iгри. 
1. Запиши iмена людей, якi „заховалися” у назвах квiтiв. 
Іван-чай, васильок, грицики, лiлiя, маргаритка, веронiка, ромашка, 
жоржина, настурцiя, конвалiя, мирта, любка, валерiана. 
2. „Переплутанка”. Запиши назви квiтiв.  
бривцiчорно —  
машрока — 
бабакуль — _____________________________________ 
ваконлiя ____________________ ___________ 
дукалален — ____________________________________ 
никсмертбез — ____ 
циснар _________________________________________ 
пантюль — 



вималь ____________________________ 
алкафi— _________________________ ____ 
дикагноз — ________________________ ________ 
никснiжпiд — ____________________________________ 
З. Закресли «зайве» слово в кожному рядку.  
а) Схожi за кольором: конвалiя, мак, маргаритка. 
 б) Цвiтуть навеснi: айстра, первоцвiт, кульбаба. 
в) Подiбнi за лiкарськими властивосгями: хризантема, нагiдки, 
ромашка. 
г) Подiбнi за харчовими властивостями: кульбаба, первоцвiт, гладiолус. 
г )Цвiтуть на клумбах: тюльпан, пiдснiжник, iрис. 
д) Цвiтуть на луках: мати-й-мачуха,  конюшина, нарцис. 
е) Цвітуть у  лiсах: мальви, пiдснiжник, пролiсок. 
с) Цвiтуть на полях: гiацинт, волошка, мак. 
4. Розмалюй квiти, до яких прилетять бджiлки. 
(Діти розмальовують квіти, зображені на аркушах). 
Вiкторина „Впiзнай квiтку”. 
Квiти отримали свої  номери. Впiзнай кожну квiтку за описом i впиши у 
„вiконечка”  вiдповiднi числа. 
1 — конвалiя б— чорнобривцi 
2 — волошка 7 — мак 
З — дзвiночки 8 — нарцис 
4— тюльпан 9— конюшина 
5— гладiолус 10 — айстра 
* Висока, струнка рослина з красивими, як у Лілії квiтами. 
Листки довгi, вузькi, схожi на меч. 
*Назва якої  квiтки починається 
 i закiнчується на голосний? 
 *Яка квiтка, змiнивши першу лiтеру, перетвориться на тварину? 
 * Цi чудовi, гарнi квiти голубiють на полях,  
при дорозi, в полi, в житi, 



 у пшеницi, в ячменях. 
Iх не люблять хлiбороби, 
бур’янами лиш зовуть,  ну а дiтям — до вподоби: 
з них вінки вони плетуть. 
 * Плоди якої квiтки отруйнi для людини? 
 Їх можуть  споживати лише оленi. 
* Квiтка-синьоочка, схожа на предмети, що дзвенять. 
* Цибулинки цієї квiтки вимiнювалися на будинки, 
карети з кiньми, дорогоцiнностi. 
* Квiтка «самозакоханих» людей. 
* Рожева пухнаста квiточка, улюблений корм багатьох 
травоїдних тварин. 
* Ці квіти мають чорні брови. 
6. Пiдкресли назви квiтiв, яких не вплiтають у вiнок. 
Ромашка, деревiй, жоржина, барвiнок, пiвники, незабудка, безсмертник, 
конвалiя, мак, волошка, кульбаба, канни. 
7. «Лабiринт». 
Користуючись схемою-пiдказкою, прочитай i запиши iм’я та прiзвище  
видатної української художниці, яка любила малювати квiти. 
 
8. Добери з дужок потрiбне слово i доповни речення. 
Перед дощем конюшина, кульбаба______________________ (стуляють, 
розкривають) пелюстки своїх  квiтiв. 
Якщо зацвiли дзвiночки, мати.й..мачуха, первоцвiт — чекай __________ 
________________(похолодання, потеплiння). 
Буде _________________(мокро, сухо), якщо фіалки й марга ритки 
схиляють голiвки додолу. 
9. Підкресли слова, якi «заховалися» у назвах квiтiв. 
Незабудка, дзвiночки, тюльпан, первоцвiт, пiдснiжник, сон трава, мати-
й-мачуха, гвоздика, пiвники, баранчики, пролiски, хризантема, 
конюшина, волошка, кульбаба, звiробiй, цикламен, барвiнок, братки, 
медунка, материнка, айстри, пiвонiя, майори, стокротки, калюжниця, 
iрис. 



10. Прочитай казку  Дюймовочка Г. Андерсена допиши назви квiтiв. 
Колисочку для дюймовочки матуся зробила з блискучої  шкаралупки 
горiха. Замiсть перини туди поклала декiлька 
________________________,  а замiсть ковдрочки — 
пелюстки__________ 
    Для маленької  Дюймовочки тарiлочка з водою була цiлим озером, i 
вона плавала по цьому озеру на пелюстках 
________________________________ як на човнику. 
11. Згадай казку В. Катаєва «Квiточка-семицвiточка». 
допиши назви кольорiв на пелюстках i розфарбуй квiтку. 
(На малюнках діти розфарбовують пелюстки квітки). 
12. «Квiтковий годинник” 
У богинi Флори є чарiвний квiтковий годинник. По ньому вона  вміє 
визначати час. 
Встав пропущенi букви, i довiдаєшся, о котрiй годинi ранку  
прокидаються квiти.(Діти на квітковому годиннику вставляють 
пропущені літери). 
     Як весело і  цікаво! Флора так захопилася iграми, що й не помiтила, 
як у вiконечко зазирнув сонячний промiнчик і  нiжно поцiлував її в щiчку 
. Вiд теплого дотику вона.. .прокинулася. Богиня  озирнулася і  
зрозумiла, що квiти  також бачили незвичайний сон – „КВiТКОВИЙ 
БАЛ”. 
Кожнiй квiтцi чарiвнiй  
снились кольоровi сни: 
кульбабi снився золотий,  
тюльпану — сон червоний, 
 i дуже-дуже голубий — 
 дзвiночку лiсовому. 
 Бузок бузковий бачив сон, 
волошка — волошковий, 
 ромашка бiлий вiд роси, 
 фiалка— фiалковий. 
Хороший сон! Чарiвний! Уньому зустрiлися квiти Весни, Лiта, Осенi з 
усiх куточкiв Землi. 



 
Слiв на описи не трачу, словом не передаси  
їх земної безсловесної дивовижної  краси. 
Люди дивляться, п’янiють, в них кохаються вiки,  
нареченим їх дарують, заплiтають у вiнки. 
В. Сымоненко 
Промiння сонця розбудило землю. Веселим щебетом птахи вiтали 
новий день. 
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