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            З 01.09.08 по 19.09.08 у Берестовецькій ЗОШ І – ІІІ ступенів 

проходила Всеукраїнська акція «День юного натураліста». Проведена акція 

передбачає конкретні позитивні наслідки у справі охорони та збереження 

довкілля, виховання національної свідомості, духовного бачення особистості. 

         Мета акції: 

• активізація роботи, спрямованої на збереження, підтримку і 

відтворення природи; 

• розгортання просвітницької роботи серед учнів по захисту і 

збереженню природи; 

• формування активності школярів в участі у Всеукраїнських конкурсах і 

акціях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Програма проведення Всеукраїнської акції  

«День юного натураліста» 

 

№ 

з/п 

Назва заходу Дата 

проведення 

Виконавці 

 

1. 

 

2. 

 

 

3. 

 

4.  

5. 

 

 

 

1. 

 

2. 

 

3. 

4. 

 

 

1. 

 

2. 

 

І. День Дерева ( 01.09 – 05.09) 

Конкурс малюнків «Осінній вернісаж» 

 

Конкурс – виставка композицій з 

природного матеріалу «Осінній 

зорепад» 

Виховні години «Люби і знай свій 

рідний край»  

Фотоконкурс «Осінь – чарівниця» 

Трудовий десант. Операція «Сад». 

Прибирання, загрібання і прикопування 

листя. 

ІІ. День Птахів (08.09 – 10.09) 

Операція «Допоможем птахам» 

(збирання кормів для зимуючих птахів) 

Виготовлення годівничок із різного 

матеріалу 

Конкурс «Їдальні для птахів» 

Конкурс міні – творів «Вісті з 

галявини» 

ІІІ. День Землі (11.09 – 12.09) 

Конкурс «Галерея кімнатних рослин» 

 

Конкурс «Найкращий квітник» 

 

 

04.09.08 

 

05.09.08 

 

 

04.09.08 

 

02.09.08 

05.09.08 

 

 

 

08.09.08 

 

08.09.08 

 

09.09.08 

10.09.08 

 

 

11.09.08 

 

12.09.08 

 

 

Педагог - 

організатор 

Педагог - 

організатор 

 

Класоводи 

 

Аріненко Л.І. 

Аріненко Л.І., 

Учнівська рада 

школи 

 

Учнівська рада 

школи 

Аріненко В.І. 

 

Аріненко В.І. 

Вч. укр. мови 

 

 

Учнівська рада 

школи 

Учнівська рада 

школи 



 

3. 

4. 

 

 

1. 

 

 

 

1. 

 

2. 

 

3. 

4. 
 
 
5. 
 
 
 
 
 
6. 

 

Шкільний конкурс «Парад хризантем» 

Усний журнал «Я і природа» 

 

ІV. День Води (15.09 – 16.09) 

Трудовий десант. Операція «Річка». 

Прибирання берегів річки від сміття 

 

V. День Довкілля (17.09 – 19.09) 

«Швидка допомога» - догляд за 

кімнатними рослинами. 

Загальношкільна акція «Я – господар 

школи»  

Свято врожаю 

Виставка овочів із навчально дослідної 

ділянки «Дари полів» 

Зустрічі із жителями села, які 

займаються вирощуванням 

різноманітних сортів овочів, фруктів та 

квітів 

Свято осені 

 

12.09.08 

12.09.08 

 

 

15.09.08 – 

16.09.08 

 

 

17.09.08 

 

17.09.08 

 

18.09.08 

18.09.08 

 

17.09.08 

 

 

 

18.09.08 

 

Аріненко Л.І. 

Класні керівники, 

класоводи 

 

Учнівська рада 

школи,  

Аріненко Л.І. 

 

Учнівська рада 

школи 

ЗВР 

 

Аріненко Л.І. 

Аріненко Л.І. 

 

Аріненко Л.І. 

 

 

 

Педагог - 

організатор 
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Ведуча  Настала чарівна осіння пора. Найперше про це символізує береза, 

потім клен та інші дерева. Осінь не завжди тішить нас сонячними днями. Та й 

похмурі дні світлішають, коли відмічають Свято врожаю. У садках ще висять 

червонощокі яблука, пізні сорти груш. На полях та городах ще закінчують 

збирати урожай овочів. 

Ведучий У школі Свято урожаю. 

                 Гості в школу поспішають. 

                 Усе ближче під’їжджають 

                 Вже поріг переступають. 

(Входить група гостей в одязі, який символізує різні овочеві культури. Ведучі 

поспішають їм на зустріч). 

Ведуча Як юннатам величати гостей любих? 

Ведучий Звідки? Хто ви? 

Гості (хором) Овочеві делегати! 

                        Ми родина гарбузова. 

(З групи гостей виходить Цибулина, звертається до глядачів, показуючи на 

свій одяг). 

Цибулина Як не віриш – перевір: 

                   На мені 12 шкур! 

                   А гризнеш -  в сльозах покинеш 

                   Бо я звуся… 

 

Глядачі Цибулина! 

(Цибулина стає окремо. Кожен із делегатів після знайомства з глядачами 

також підходить до неї). 

Картопля Мене смажать, мене варять, 

                 Хоч й отрутою і кормлять 

                  Всі мене їдять і хвалять. 

                  Звать як мене? 
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Глядачі Картопля! 

(Учні виконують пісню «Без картоплі трудно жить») 

Без картоплі трудно жить 

Мусим всі її любить 

Ой дана, ой дана я. 

Її смажать, її варять 

Всі її їдять і хвалять 

Ой дана, ой дана я. 

Другим хлібом називаєм 

Часто ми її вживаєм 

Ой дана, ой дана я. 

В борщ картопельку вкидаєм 

І в варениках стрічаєм 

Ой дана, ой дана я. 

Без картоплі деруни  

Ні туди, ні сюди 

Ой дана, ой дана я. 

І куди не піду я 

Перша страва -  це моя 

Ой дана, ой дана я. 

І у дома, і в гостях 

На хрестинах, весіллях 

Ой дана, ой дана я. 

Без картоплі трудно жить 

Мусим всі її любить 

Ой дана, ой дана я. 

Квасоля Не стелюсь я стати долі,  

               а деруся вгору, всі 

               Зовуть мене… 
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Глядачі Квасоля! 

Гарбуз Повз, мов танк, я на городі 

           Повз, повз і загруз 

           Та чомусь мене в народі 

           Звуть не танк. А як? 

Глядачі Гарбуз! 

(Виходять огірочки) 

Огірочки Ми зеленої всі масті, 

                 Всі довгасті, всі смугасті, 

                 Прив’язали нас в рядках 

                 На зелених ланцюжках 

                 Гарбузові сини й дочки 

                 Звати нас як? 

Глядачі Огірочки 

Морква В темній я живу коморі, 

              А коса моя на дворі, 

              Гарбузова я сестриця, 

              А зовуть мене… 

Глядачі Морквиця! 

Буряки Ми цукрові, ми кормові 

             Є й брати у нас столові, 

             Учні всі у нашій школі 

              Виривали нас у полі. 

             Ми зростали там рядками 

             Звуть нас люди… 

Глядачі Буряками! 

Диня Я на грядці сонцем сяю, 

          Родичів багато маю 

          Гарбузову господиню 
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          Усі знають. Хто я? 

Глядачі Диня! 

(Овочі стають всі рядком) 

Овочі  - Ми з гарбузової родини 

- А виростаєм для людини, 

- Зате нас люблять і шанують 

- Що різні страви з нас готують. 

- Який салат без огірка? 

- А що за борщ без буряка? 

- Чи то без моркви? 

- Без капусти? 

- Без нас в каструлі буде пусто? 

- Це правда хлопчики й дівчатка, 

- Ми є – і всі живуть в достатку. 

Ведуча А чи живі, чи здорові 

             Овочеві делегати. 

Овочі (хором) Стиглі всі. На смак чудові 

                          Свято розпочать готові. 

Пісня «Збирання врожаю» 

Люди добре працювали 

Все вродило тут на славу 

Морква, ріпка, бурячок 

І цибуля, й часничок. 

Огірочки між капусти 

Простелились густо – густо! 

А поглянути назад –  

Помідорів цілий ряд. 

А тепер візьмем лопати, 

Ми картоплю йдем копати, 
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Ой, і добрий урожай! –  

Ну копай, не відставай! 

Треба нам, усе зібрати, 

Ви не гайтеся, хлоп’ята. 

Все зібрали ми підряд 

Славні руки у хлоп’ят. 

Ведуча А, що ж то за свято врожаю без ярмарку? 

Ведучий Як це без ярмарку? В нашому селі живуть працьовиті люди, які 

вміють орати, сіяти, жати, прясти, ткати, вишивати та вього і не перелічити. 

А в працьовитих людей і діти працьовиті! Це вони показали, працюючи 

влітку на навчально дослідних ділянках. Хочемо відмітити таких учнів: 

Сокол А., Сокола Ю., Борищук І., Грицюк Т., Чикун О., Чикун К., Сокол С. 

та ланку №2 учнів 7 класу, які виростили гарний врожай кабачків. 

Ведуча Сьогодні на наш ярмарок вони принесли все те, що виростили чи 

виготовили їх умілі руки. 

Ведучий Значить можна оголошувати про наш ярмарок? 

Ведуча Звичайно. 

1 учень Увага! Увага! Спішіть, поспішайте! 

               Господарі й гості – глядіть не минайте! 

2 учень На ярмарок прошу гуртом й поодинці! 

              Чекають на вас там чудові гостинці. 

1 учень На ярмарку нашім веселім, багатім 

              Є чим дивуватись і є, що придбати. 

2 учень Тут щедрі дарунки із саду, городу, 

              Тут пісня і жарти – усім в нагороду. 

1 учень Тут речі умільців, ні з чим не зрівнянні –  

               Барвисті стрічки, рушники вишивані. 

Разом Мерщій – бо на ярмарок всі поспішайте! 

            Купуйте, милуйтесь, танцюйте і грайте. 
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(Діти припрошують купувати) 

Сценка «Ой, там на веселім базарі» 

(на мелодію пісні «Ой, там на точку на базарі») 

Ой, там на веселім базарі 

Лежебоку молодого продавали. 

Стали, думать і гадать, 

Що за нього можна дать, можна дать. 

Ой, радилися, говорили 

Та й на тому усі разом порішили 

Лежебоку не продать 

Бо не хочуть купувать, купувать. 

Ой, там на веселім базарі 

Нечепурика малого продавали 

Стали, думать і гадать, 

Що за нього можна дать, можна дать 

Ой, радилися, говорили 

Та й на тому усі разом порішили 

Нечепуру не продать 

Бо не хочуть купувать, купувать. 

Ой, там на веселім базарі 

Продавали, купували, жартували 

І з покупками по тому 

Поверталися до дому, до дому. 

Ведуча Ще хтось їде на базар. 

Явтух То я. 

(Діти виконують пісню «Ой, куди ж ти їдеш, Явтуше») 

Ведучий А, що ще є на твоєму возі, Явтуше? 

Явтух Не скажу, а відгадаєте – покажу. 

Ведуча Скільки народу на нашому ярмарку. А он ціле сімейство йде. 

-6- 



(Сценка «У нашого Омелька») 

Ведуча На доброму ярмарку ми побували 

             Одні – продавали, інші – купували. 

             Співали, сміялись та ще й жартували. 

             А тепер вже й кінчати час. 

Ведучий Ми бажаємо вам, щоб завжди на ваших столах був достаток. 

             Щоб було що продавати і за що купувати. 

Ведуча  Щоб родила щедра нива, 

              Щоб у хаті все, як слід, 

              Щоб довіку був щасливий 

              Український славний рід! 
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Участь у акції «Я – господар школи» 

 

 
 

Юні квітникарі 
 
 



 
 

Закладаємо «Алею пам’яті» 
 
 

 
 

Свято врожаю 
 



 
 

Осінній вернісаж 
 

  
 

Ой, чи живі, чи здорові всі родичі гарбузові 
 
 



 
 

Квіткова райдуга 
 

 
Барви осені 



Учні 7 класу, працюючи над пошуковою темою «Захоплення моїх 

односельців», зустрілися з ветеранами – юннатами Пригод юк Л.С. та 

Потапчик Г.А.  

Лідія Степанівна не уявляє своє життя без рослин, без квітів. Вони 

ростуть у неї на грядці, на клумбі, у полі, у хаті… Мрія всіх квітникарів 

створити квітник, який з весни до осені виграє яскравими барвами. Про це 

мріяла і Лідія Степанівна. Протягом кількох років клопіткої праці її мрія 

здійснилася. Лідія Степанівна створила справжній казковий сад: підібрала 

рослини різних термінів цвітіння. На початку весни біля хати квітують 

примули, тюльпани, мускарі, фіалки, крокуси, маргаритки, нарциси…  

Влітку милують очі дицентра, іриси, гвоздики, піони, троянди, кожна з 

яких неповторна по своєму. В кінці літа і восени квітник Лідії Степанівни 

прикрашають гості з Америки. Правда з гостей вони вже давно 

перетворилися  у звичні рослини. Це жоржини, айстри, чорнобривці. Варто з 

гадати таку рослину як Очиток видний. Протягом літа він «тримав форму» - 

акуратний круглий кущик із сіруватим нальотом на листках і стеблах. А у 

вересні він перетворився нас прекрасний яскраво – червоний зонтик. Красиве 

по – осінньому м’яке сполучення сірого і червоного, тривалість пізнього 

цвітіння (близько місяця) роблять його бажаним у кожному квітнику. 

Про кожну із своїх рослин Лідія Степанівна розповідає з любов’ю та 

захопленням. Годинами вона може розказувати про кожну квітку, як її 

доглядати, коли висівати… Захоплюється і вирощуванням екзотичних 

кімнатних рослин. У неї є вихідці з тропіків і субтропіків, пустель і 

напівпустель, степів і гір. Постійно передплачує газету «Сільській вісник», де 

дізнається багато цікавого про догляд та вирощування рослин. 

Галина Антонівна Потапчик з 16 років любила працювати на землі та 

вирощувати овочі, фрукти. Була ланковою комсомольської молодіжної 

ланки. Цю любов вона зберегла і до сьогодні. З 2003 року переписується з  
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селекціонером з Луганщини Короленком Василем Івановичем, який надсилає 

її нові сорти рослин (кубинський кофе, полуниці, солодкий перець, малину, 

яка плодоносить до самих морозів, та багато інших культур).  
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Осіннє диво – очиток видний 
 
 

 
 

Екзотика у кімнаті 



 
 
 

Яблуневий рай 
 

 
  
 Невже, справжній кубинський кофе 



 
 

Виставка овочів із навчально дослідної ділянки «Дари полів» 

 

 
 

Готуємо експонати для виставки   
 



 

Відділ освіти Костопільської райдержадміністрації  
Рівненської області 
Берестовецька загальноосвітня школа  I – III ступенів 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Посвята в 
юннати 

 
Підготував 

класовод 2 класу 

Шевчук Людмила            

Володимирівна 

 
 
 
 
 
 
 

2008 



 

 
Юні юннати 

 
Тепло наших долонь 



 

 

Мета: Розширювати і збагачувати знання учнів про природу, навчати бачити 

в ній прекрасне, розвивати мовлення, мислення учнів, виховувати 

бережливе ставлення до краси навколишнього світу. 

Обладнання: дитячі малюнки, картини із зображенням природи, аудіо 

записи із звуками природи тематичні малюнки, кольорові 

олівці. 

Хід 

Всі сідайте тихо, діти, 

Домовляймось не шуміти, 

На уроці не дрімати, 

А старанно працювати. 

Вчитель: Дітки, сьогодні у нас з вами незвичайний урок. Я дуже хочу, 

щоб ви були моїми помічниками. Подивіться, будь ласка, на дошку і скажіть: 

«Як ви думаєте, про що ми сьогодні будемо говорити?» 

Відповіді дітей 

- А як ви думаєте, що таке природа? 

- Подивіться у вікно і назвіть все, що ви бачите. 

- Те, що оточує людину, і не зроблену її руками, - природа. Сонце, 

небо, вода, вітер, земля, повітря, рослини, тварини - все це природа. Людина - 

це також частина природи. 

Природа нашого краю різноманітна. Ми можемо побачити  

здоровенного дуба і маленьку кульбабку, запашну троянду і скромну 

ромашку. А до якої частини природи ми їх віднесемо? 

А ось маленька мурашка і великий лось, яскравий метелик, що схожий 

на квіточку, а їжачок - на колючий клубочок. І це також природа. Але як 

можна назвати одним словом цих гостей? 

До нас завітало ціле сімейство їжачків. Подивіться на них і 

здогадайтесь, що ми будемо сьогодні робити. Відповіді дітей  

Дітки, а як ви думаєте, людина може прожити без природи? 



 

(Мозковий штурм) 

Учениця  

Нам без природи не прожити –  

Це сонце й небо голубе.  

Вода, земля, повітря, квіти –  

Все, що оточує тебе.  

Дерева, луг, ріка глибока,  

Мале джерельце і струмок,  

Низовина й гора висока – 

Це все природа, мій дружок.  

Учениця    

Батьківщини рідної сади 

Нахилились цвітом до води. 

Кожна гілка - в сонці у теплі  

Щедро пахне соками землі.  

 

Батьківщини рідної поля 

Нас чарують квітами здаля,                                                                                    

Кожна стежка кличе в дивосвіт,  

Де на росах – наш дитячий світ.  

Учень         

Батьківщини рідної гаї 

Кличуть серце в затінки свої.   

Зупинись і слухай солов'я,  

І відчуй, що це твоя земля. 

Вчитель: А ви любите слухати природу? А чим людина слухає природу? 

Який настрій у нас стає? Якими кольорами ви можете описати свій настрій. 

(Слухання музики «Чари лісу») 

Вчитель: Які почуття вас переповнюють?  



 

Який дивовижний красивий світ навкруги!  Щойно ми почули, як красу 

природи передають за допомогою музики, а зараз давайте спробуємо словами 

передати її неповторну красу.  

Учні: Як би цей світ ми вміли розгадати,  

Для чого ми живемо на землі...       

І що нам необхідно просто знати.       

А в синім небі линуть журавлі... 

 

Але у цьому світі ми для чого? 

Яка мета? Що треба нам робить? 

Чому не зна людина основного:  

Для чого в дивосвіт приходиш жить? 

 

Такий цікавий світ безмежний,  

Багато в нім загадок є.  

 Десь зайчик пробігає обережний,  

А лось з ріки водичку п'є. 

 

Раненько - вранці соловей співає,  

Виводить пісеньку свою.  

А білка сонечко стрічає,  

Стрибає весело в гаю. 

 

Летять метелики на квіти,  

Гуде бджолиний дружній рій.  

І дивимось на все ми, діти,  

Бо загадковий світ такий. 

 

Що хочеться його пізнати – 

Він стільки радості несе?  



 

І діти прагнуть розгадати,  

І вивчити у світі все. 

 

Захід такий рум'яний,  

Сонечко спати йде.  

Тихий вечір духмяний 

Ніч за руку веде. 

 

Потяглися тумани,   

Тихо темінь пливе, 

Ніжний вечір духмяний  

Ясні зорі веде. 

Вчитель: А ще, ми бачимо, що красу природи передають у своїх картинах і 

художники. Мабуть у кожного з нас вдома на стіні висить картина із 

зображенням чи то лісу, чи то річки. Ось і ми вирішили створити виставку 

малюнків на цю тему. 

Дітки, коли я заходила в клас, звідси вибігав Незнайко з ножицями в 

руках. Я поклала на стіл малюнки,  

а він їх розрізав. Допоможіть мені їх скласти. Візьміть кожен одну частинку 

малюнка. А тепер подивіться якого кольору у вас аркуш і сядьте за ту парту, 

на якій стоїть фігура такого ж кольору. 

(Діти підходять і сідають за парти) 

А тепер об'єднайте кожен свою частинку, щоб вийшов малюнок. У нас 

вийшло 4 малюнки, тобто ви об'єднані у 4 групи. 

(Робота в групах. Діти отримують розрізані малюнки сонця, лісу, пташечки, 

річки) 

 Вчитель: Скажи мені... що подаруєш ти для життя людини? 

(Відповідь першої групи) 

-  Потягнімось до сонечка. Зловимо його промінці. А чи знаєте ви, що 

сонячний промінь дістає Землі за 8 хвилин. 



 

(Відповідь другої групи) 

- Вдихнемо чистого лісового повітря. Хоч ми і не в лісі, але в нашому класі є 

багато кімнатних рослин. 

(Відповідь третьої і четвертої груп)  

Фізкультхвилинка 

Вчитель: Діти, а ви любите казки? Тоді послухайте. 

«Високо - високо, за найвищими хмарами є незвичайна країна, володаркою 

якої є мати Природа. Вона посилає на землю до людей своїх доньок. А було 

їх чотири: Весна, Літо, Осінь, Зима. Кожного разу матінка Природа старанно 

готувала своїх доньок до подорожі на землю. Вона давала їм багато фарби і 

наказувала розмалювати все довкола. Але в цій країні жив злий чарівник і він 

змішав матінці Природі і її донечкам усі фарби. І тепер вони не знають, які 

кольори кому належать.» 

Діти,   як  ви  думаєте,   ми   зможемо   їм  допомогти?  Давайте   

спробуємо. Працюємо у групах. Ваша робота буде тривати поки звучить ця 

мелодія, тому працювати треба швидко і не забувати про охайність.  

(Вчитель роздає учням не розфарбовані малюнки пір року, учні 

розфарбовують під мелодію П. Чайковського «Пори року»). 

Вчитель: Ой, а хто це до нас там стукає? Це нам передали лист. Від кого ж 

він? Тут пише: «Любі першокласники! Я дуже дякую вам, що ви допомогли 

мені розставити фарби моїх доньок на свої місця. Я бачу, що ви дуже хороші 

діти, а тому прошу вас: «Бережіть природу»»! Чому вона просить нас берегти 

природу? А від кого? І що саме треба берегти? 

(«Мікрофон». Діти висловлюють свої думки). 

Учитель: Який же висновок ми зробимо?  

Учениця   Бережемо ріки, бережемо воду, 

Як матусю рідну бережім природу. 

Бережімо кожну квіточку й травинку, 

Бо ми всі природи рідної частинка. 



 

Учитель: А для виконання наступного завдання нам потрібно об'єднатися у 

пари. Візьміть один одного за руки. 

(Діти об'єдналися в пари) 

Учитель: Крім листа Матінка Природа передала нам ще ось такі знаки. 

Порадьтеся із своїм товаришем і поясніть, що вони означають. 

(Робота в парах. Пояснення екологічних знаків. Діти із допомогою вчителя 

вішають знаки на дошку) 

Вчитель: Отже, тема нашої години спілкування - «Будь природі другом». А 

як саме треба бути природі другом і оберігати все живе на землі ви розкажете 

у своїх віршах. 

Учні. 

Учись любити все навколо себе:   

Траву і квіти, кущик, деревце,  

Жучка і пташку, і блакитне небо,  

І синьооке чисте джерельце. 

 

Усе прийшло на світ, щоб жити,  

Щоб дарувати радість і красу. 

Учися дивуватися й любити  

Чистеньку, мов перлиночку, росу. 

 

Поглянь на світ — це дивовижна казка!  

А квіти — це, мабуть, душа землі. 

У кожній з них струмить любов і ласка,  

Вони, неначе діточки малі. 

 

Яка земля! Чарівна! Пречудова! 

Вона нам мати. Ми — її дитя! 

Летять на землю ці листки осінні,  

Бурлить, вирує на землі життя. 



 

 

Ти чуєш, як земля довкіл співає?  

Які чарівні звуки линуть ввись!  

Це все життя, долина зацвітає, 

 Усе життю радіє, подивись. 

 

Усі ми в світ прийшли, щоб жити,  

Великі ми, чи ще малі,  

Людина в світ прийшла — любити,  

Добро творити на землі! 

 

Не нищіть квіти, не зривайте!  

Нехай на них блищить роса. 

Усе живе оберігайте, 

Бо ж для людини вся краса оця.  

 

Щоб наше серце добрим стало,  

Щоб в нім любов палка жила,  

Щоб завжди серце зберігало  

Любов і трішечки тепла. 

До цього радісного світу,  

До всіх живих, що на землі,  

До пташечки, дерев і цвіту... 

Любіть цей світ! 

Релаксаційна гра «Коло рук» 

Вчитель. Візьміться за руки, уявіть у собі вогник ніжності, любові та добра. 

Уявіть, як він збільшується, його сила переходить у вашу долоньку, а далі 

передається у долоньку того, хто стоїть біля вас, збагачується його любов'ю 

та рухається далі по колу. Потім ніжність і любов збільшується і 

збільшується. 



 

Ви бачите, що ваші долоньки менші як мої. Тому давайте зберемо всю 

нашу любов у мої. А я передам її нашій Матінці Природі. 

А чи знаєте ви пісні про природу? Тож давайте станемо всі гарненько і 

виконаємо пісню «Бережіть природу». 

Бережіть природу 

Слова Н.Іванюк, музика В. Стороженка 

Не ламай, не ламай  

На дереві гілку,  

Не вбивай, не вбивай 

Срибунця і бджілку.              Двічі 

Не брудни, не брудни  

Джерельцю водиці.  

І не псуй, і не псуй 

Чистої криниці.            Двічі  

Не зривай, не зривай 

Квітку, бо зів'яне. 

І трави не топчи, 

Бо її не стане.           Двічі 

Вчитель: Сонце посміхається лісу і ріці, і каже, що першокласники у нас 

молодці. 

Учні: Ми у школі вже прижилась.  

Правил добрих ми навчились.  

Ось послухайте ви їх  

І дотримуйтесь усіх. 

•  Перше правило: учись,  

Про знання старанно дбай.  

Друге правило: трудись,  

Батькам вдома помагай. 

•  Бути чесним і правдивим —  

Третє правило у нас.      



 

Бути другом незрадливим, 

 Клас — за тебе, ти — за клас. 

•  Мудре правила четверте  

Знай і друзям розкажи.  

Наполегливо й уперто 

 Економ і бережи 

Парту, книгу, кожну річ. 

 Берегти, любить природу  -  

 Це наказ твого народу. 

•  П'яте правило: читати,  

Малювати та співати,  

Гратися з товаришами 

І дружити з малюками. 

• Правила ми пам’ятаєм, 

Їх виконуєм щораз. 

І вас, друзі, ми прохаєм: 

Прийміть ви нас в юннати. 

(Звучить лагідна мелодія) 

 Вчитель:  Бережіть природу, любі діти! 

Я до цього всіх вас закликаю. 

Хто байдуже ставиться до неї, 

Той у грудях серденька не має. 

Посадить кожен деревце - і буде ліс шуміти.  

Давайте зробимо ми це, чудово ж буде, діти!  

І зацвіте земля вінку, як будуть всюди квіти.  

І кожну стежечку в'юнку ми зможем обсадити.  

Джерельця всі розчистим ми від краю і до краю.  

Давайте ж будемо людьми.  

Нас так земля благає. 
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1.Вед.  Добрий день вам, люди добрі! 

   Щиро просим до господи! 

   Раді вас у нас вітати, 

   Щастя і добра бажати! 

2.Вед. Ласкаво просимо гостей на наше свято! Нехай вам буде затишно, 

тепло, мов у своїй хаті, нехай порівну розділиться гарний настрій 

між вами. 

3.Вед.   Осінь завітала та зробила диво, 

   Гляньмо: все навкруги диво – дивина. 

   Листя вже змінила край ставочка верба, 

   І лелека в вирій знову відліта. 

4.Вед.   Колоском пшениця край межі гойдає, 

   Небеса прозорі, мов глибінь ріки, 

   Сонячний промінчик із хмарками грає, 

   А з дерев, мов зорі, падають листки. 

(входить Календарик) 

5.Вед.   А це що у нас за дивний гість? Як звати тебе, друже? 

6.Календар  Добрий день усім! Я – професор святознавчих наук. А 

щоб дізнатись, як мене звуть, відгадайте ось таку загадку: 

   У січні я товстенький, 

   У грудні я худенький. 

   Цілий рік рахую дні, 

   Пори року й місяці. 

 Так, мене звуть Календарик – Нагадайлик. А поспішав я до вас, 

щоб сповістити, що на ваше свято незабаром прийде сама 

королева – Осінь, а  з нею – троє її братів: Вересень, Жовтень та 

Листопад. 

7.Вед.   Матінка Осінь полями іде, 

   Трійко хлоп’яток з собою веде. 

8.Осінь   Добрий день, дорослі! 



 
                               Добрий день вам, діти! 

   Рада завітати я на ваше свято. 

 Я та мої молодші брати, три осінні місяці, вирішили ближче 

познайомитися з вами, більше розповісти про себе. Гадаю, що 

допоможе нам у цьому мій давній друг Календ арик – Нагадай 

лик. 

8.Календар  Із задоволенням. Адже я – відомий знавець усіх пір року 

та усіх свят. 

(виходить Вересень) 

9.Вересень  Я і в лісі, і в гаю 

   Подарунки роздаю: 

   Грибів маю повні жмені, 

   Яблука ношу в кишені. 

 Вітаю вас, друзі. Я – перший місяць осені, звуся Вереснем. Ім’я 

моє пов’язане з рослиною вереск, що цвіте під час мого 

володарювання на землі. Але маю я й інші прізвиська: сівень, 

ревун, «бабине літо». 

10.Календар Найвизначніший день цього місяця – 14 вересня, свято 

святого Симона. У народних звичаях із цим днем закінчувалися 

літні ігри та гуляння молоді й дітлахів, розпочиналися осінньо – 

зимові «вечорниці». А на полях цього дня господарі закінчували 

сівбу жита. 

11.Вед.  Багато народних прикмет пов’язано з вереснем. 

 - Перші дні «бабиного літа» погожі – точна ознака, що й уся осінь 

погожою буде. 

 - Журавлі летять у вирій високо, неквапно – на погожу осінь. 

 - Рясний урожай горобини у вересні віщує сувору зиму. Ось такий 

у нас старший брат осені – Вересень. 

(входить Жовтень) 



12.Жовтень  Ну а я, погляньте лише, 

   Золотом облив усе, 

              З мряки простягнув завісу, 

   Сонце захавав за лісом. 

 Я – середній брат осені, красень Жовтень. Славлюся своїм 

талантом гарно прикрашати землю яскравими барвами. У народі я 

теж прозиваюсь по різному: зазимник, костричник, весільник. 

13.Календар Найурочистіший день жовтня – свято Покрова, яке 

відзначається 14 числа. Особливо на нього чекали заручені 

дівчата, які сподівалися на сватів. Це підтверджують численні 

прислів’я: «Прийшла Пречиста – несе старостів нечиста, прийшла 

Покрова – заревіла дівка, як корова».Це означає, що до дівчини 

засилають сватів. А вже після свята Покрови розпочиналися 

весілля. 

14.Вед.  Із Жовтнем пов’язано багато народних прикмет: 

 - Яка погода на Покрову, такою буде і зима. 

 - Якщо на Покрову ще не опаде листя з вишень – на теплу зиму, 

якщо ж злетить – на сувору. 

 - Чим сухіший та тепліший початок жовтня – тим пізніше настане 

зима. 

(входить Листопад) 

15.Листопад Засумую і заплачу, 

   Землю дощиком поллю. 

   Скину листячко з берези, 

   Ним всю землю застелю. 

 Я, Листопад, наймолодший брат золотокосої красуні. Допомагаю 

їй підготувати все навкруги до холодної зими: зриваю з дерев 

золоте та багряне листячко, вкриваю ним землю, проводжаю 

останніх птахів до вирію. Співаю колискову для тих тварин, що 



мусять спати аж до теплої весноньки. У народі мене ще називають 

листочній, падолист, «братчин». 

 
16.Календар У листопаді 21 числа святкували день Михайла. За 

народними уявленнями, він опікується всіма лісовими звірами, 

йому підвладні хижаки. Тому найбільше шанували св. Михайла 

мисливці. Цього дня вони ходили до церкви та ставили свічки 

перед образом свого покровителя. А повернувшись додому, 

чистили і випробовували зброю. 

17.Вед. А от якими прикметами славен листопад. 

 - Якщо листопад дерев не обтрусив – зима довго бути мусить. 

 - Швидкий падолист – на різку зиму. 

 - Якщо в листопаді сніг ляже товстим шаром і на мерзлу землю – 

буде добрий урожай. 

18.Осінь    От і познайомились. А тепер, гадаю, час і повеселитись. 

   Я принесла вам гостинців  

   Із полів, садів та грядок. 

   Ну, а щоб не сумували –  

   Повний козубок загадок. 

(вікторина загадок) 

19.Осінь   Молодці, друзі, добре вмієте відгадувати загадки. А тепер я 

запрошую вас пограти зі мною в ігри. 

(проводяться ігри) 

20.Вед. Дуже потішила ти нас, дорога гостя, золота Осінь. А тепер і від 

нас прийми дарунок. 

(танець чи вірші) 

21.Уч.1   Щедра Осене, велична, 

   Смаглолицяя жона, 

   Молода, проте одвічна, 

   І стара, а новина. 



22.Уч.2   Хай птахи тепер тривожні, 

   Хай і журно журавлю, 

Та в твоїй прикметі кожній 

   Повінь щастя я ловлю. 

23.Уч.3   У грабовім темнім лісі 

   Гострі пахощі грибні, 

   Поміж листям розлилися 

   Переблиски вогняні. 

24.Уч.4   У прозорі виногрона 

   Сонце меду налило, 

   Облягає, мов корона, 

   Сад утомлене село. 

25.Осінь   Дуже дякую вам, друзі, за те, що гостинно мене 

зустрічали, гарні вірші подарували. Але час нам з братами в 

дорогу збиратись, адже ще треба провідати і ліси, і поля. 

26.Вересень Щоб пригостити усіх звірят осінніми ласощами. 

27.Жовтень  Щоб прикрасити золотими барвами усе навкруги. 

28.Листопад Щоб підготувати землю – матінку до зими. 

29.Осінь   Але наступного року ми знову неодмінно завітаємо до 

вас. Отже, до зустрічі. 

   Нас гостинно ви стрічали, 

   З нами грали, танцювали. 

   А тепер настав нам час 

   Пригостити смачно вас. 

(осінь з місяцями пригощають глядачів фруктами) 

30.Вед. От і доходить до кінця наше свято осені. Гадаємо, що всім вам, 

шановні гості, воно сподобалося, всім було цікаво. Тож до 

побачення, до нових зустрічей. 
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