
             

 

 Вчитель.  

     Сьогодні ми  поговоримо  ,  діти,  про    довкілля,  той  дім  природи,  у  якому 
живуть люди, тварини  і рослини. Усі ми – живі творіння природи на планеті 
Земля, її біологічні мешканці і нам не обхідно берегти свою Землю, бо вона в 
Космосі  така  одна,  і  ніхто  не  знає,  чи  є  ще  якась,  хоч  одна  планета,  де 
процвітає життя, подібне до нашого. А людина – розумна, наділена великими 
можливостями,  тому  на  неї  покладена  велика  відповідальність  щодо 
збереження Землі.  

(Учні читають вірш про Землю) 

1 – й учень.       

 Є у Космосі зорі великі і малі 

 Є холодні і гарячі планети. 

 Я – людина! Живу на казковій Землі 

 І пізнати всі мрію секрети! 

 

 З чого зроблена наша планета жива? 

 Таємниці я хочу відкрити. 

 І чому є повітря, вода і трава – 

 Всі умови, для того, щоб жити? 

 

2 – й учень.       

 На поверхні земної кори є ґрунти? 

 І невже вони нам необхідні? 

 

 



3 – й учень.           

На ґрунтах все росте, там мурашки й кроти, 

 Є личинки й твариночки дрібні. 

 Грунт життя всім рослинам й тваринкам дає, 

 Речовини поживні він має. 

 

 Є повітря у ґрунті, волога там є 

 І від холоду він захищає. 

 Добуваєм корисні копалини  ми, 

 Ростимо хліб, дерева і квіти. 

 

 На планеті Земля ми звемося людьми 

 І вчимося в природі цій жити. 

 

Вчитель.  

     Але  природа  Землі  не  тільки  красива  і  корисна,  але  й  дуже  тендітна  і 
вразлива.  І  ставитись  до  природи  треба  дуже  обережно  і  дбайливо.  Адже 
людина  назвала  себе  господарем  планети,  тому  на  людині  лежить 
відповідальність за її збереження. 

     У нашій природі на Землі все взаємопов’язане одним ланцюжком. І варто 
розірватися йому, як почнуть зникати з лиця землі рослини і тварини, а тоді 
може загинути і сама людина.  

     Тому знають зараз всі люди тільки одне, що природу треба берегти. Адже і 
людина у свій час винищила багато тварин і рослин, яки уже більше ніколи не 
буде на Землі, а це дуже сумно. Від людської діяльності  і сьогодні залежить 
наша  планета.  Адже  тварина  вбиває  стільки  здобичі  скільки  може  з’їсти,  а 
людина – скільки хоче або скільки зможе. От і винищила в свій час бездумно 
стільки  тварин  і  рослин.  Тому  треба  бути  дуже  обережним  і  добрим  до 
природи, щоб зберегти і примножити те, що залишилося. А це не легко, бо ви 
‐ це також частина природи і нам без неї аж ніяк не обійтися. Не прожити ані 



хвилини Без повітря, й  трьох діб без води,  і не зможемо ми довго прожити 
без  їжі.  Бо ми  також живі  у  нашому  довкіллі,  і  нам  потрібно  чисте  повітря, 
щоб дихати, прозора і чиста водичка, щоб підтримувати свій організм, якому 
необхідна вода і екологічно чиста їжа, щоб жити. 

‐ А що ж таки довкілля? 

Учень.              

 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 довкілля мій дружок! 

 

 Сади й хати, міста і села, 

 Звір, пташка і жучки малі, 

 Всі звуки й пісенька весела 

 І люди, що на цій землі. 

 

 Це все довкілля, це природа, 

 Частинки й ми її малі. 

 Потрібне нам життя й свобода, 

 Щоб вік прожити на Землі. 

 

 



 

Вчитель. 

      Зараз поговоримо про ліс. Послухайте вірш видатного українського поета 
Максима Тадейовича Рильського. 

«Той хто любить паростки кленові, 

Хто діброви молоді ростить, 

Сам достоїн людської любові, 

Бо живе й працює для століть…» 

     Чудовий  край,  Львівщина  наша  мила!  З  її  неповторними  лісами, 
березовими  гаями,  сосновими  борами,  полями,  синьоокими  озерами, 
тихоплинними  річками.  Рідна  природа…  Ці  слова  сповнені  глибокого, 
хвилюючого  змісту.  Перед  кожним  із  нас  постає  неосяжний,  розмаїтий  світ 
тварин і рослин, чарівні краєвиди, чисті джерела.  

     З  давніх  –  давен  природа  була  основою життя  людини.  У  ній  знаходила 
людина все для вдоволення своїх потреб: їжу, одяг, житло. Проте природа не 
безмежна  у  своїй  щедрості,  не  залишається  байдужою  до  проявів 
споживацького, егоїстичного ставлення до неї. 

     Повітря,  вода  і  ліс  –  дуже  важливі  складові  частини  природи.  Повітря 
складається  із  газів  –  і  основні  із  них,  кисень  і  вуглекислий  газ.  Візьмемо 
вуглекислий  газ.  Коли  в  повітрі  його  забагато,  то  стає  важко  дихати.  А  ось 
кисень люди звуть життєдайним газом. Вдихаючи повітря, людина вбирає з 
нього  кисень,  повертає  з  видихом  вуглекислий  газ.  Видихають  у  повітря 
вуглекислий газ заводи і фабрики. А скільки тепер на землі заводів і фабрик! 

     Ліс ‐ це величезний природний цех, який ковтає вуглекислий газ, а віддає в 
повітря чистісінький кисень. Ліс треба берегти. Обов’язково! Зникнуть ліси – 
зміліють річки, згинуть звірі, риба, зміниться клімат. Земля перетвориться на 
пустелю. Ліс – невід’ємна складова частина природи. 

Учень. 

      Відгадайте,  що  це:  навесні  веселить,  влітку  холодить,  восени  годує,  а 
взимку гріє.  (Ліс) 

 

 



(Бесіда з дітьми) 

      Що ж таке ліс?  

      Ліс – це великий дім. Хто ж в ньому мешкає? 

      Ми  всі  любимо  ходити  до  лісу…  А  чи  замислювались  ви  ,  яку  користь           
приносить ліс? 

Вчитель. 

      А тепер я хочу задати декілька запитань усім дітям, хочу дізнатися, як ви 
знаєте ліс. 

 

                                  Вікторина «Ліс - наше багатство» 

1.  Які дерева наших лісів називають патріархами?   (Дуби) 

2.  Чому  березу  називають  піонеркою  лісу?      (Першою оселяється на 
вирубах, згарищах) 

3. За назвою якого дерева названо місяць?   (Липень - липа) 

4. Про що може розповісти пень?   (Вік дерева, сторони світу) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Вчитель. 

      Діти, а що таке екологія?  

(Учні висловлюють свої думки) 

     Екологія ‐ наука про взаємозв’язок людини і природи, про вплив людської 
діяльності  на  довкілля).  Давайте  всі  разом  замислимося.  Наша  рідна 
природа…  Скільки  її  чудових  створінь  бачимо  навколо:  зелений  ліс,  чисті 
джерела,  озера,  чисте  повітря,  чарівні  краєвиди.  Природа  не жаліє  для  нас 
нічого,  роздаючи щедро всі  свої дари, щоб люди та  інші живі  істоти жили в 
гармонії, красі, мирі, злагоді. 

Всіх природа не забула, 

Всіх до себе пригорнула. 

А як же ми, люди, інколи поводимося у природі?   

(Учні беруть участь у розмові)  

     Послухайте  прислів’я:  “Коли  хочеш  лишити  після  себе  добру  пам'ять  на 
землі – посади дерево». Чому так говориться в прислів’ї? 

     Хто з вас посадив дерево або кущ ? Як ви доглядаєте зелені насадження?  
Для чого потрібно охороняти і берегти зелені насадження? 

     Коли вам випаде нагода діти піти на прогулянку до лісу, і ви натрапите на 
квіткову галявину, то зупиніться, не рвіть! 

Учень.  

              Стривай! Не рви! 

              Квіти – це природи діти. 

              Дивись, вже розпустилися пелюстки. 

              Повинні всі ми розуміти, 

              Що їх потрібно берегти. 

Учень.  

             На білому світі, на чорній землі 



             Є мова у квітів, є мова в зорі. 

             Є мова у бджілки, в метелика й клена, 

             В бузкової гілки, в любистку зеленого. 

             Є мова в калини, в дрімучого лісу. 

             Радійте природі! 

             Любіть ви природу!    

Всі разом.   

Хай квітне Земля від роду до роду! 

Вчитель  

      Призначення  рослин  дарувати  всім  радість.  У  нас  в  Україні  волошка 
вважається  символом  кохання,  безсмертник –  це  символ  сонця,  ромашка – 
символ чистоти, калина – символ краси, мак – символ скорботи. 

     А ще одне  призначення  рослин –  дарувати  здоров’я  людині,  бо  всі  вони 
мають цілющі властивості. Їх називають «Зеленою аптекою» 

     Діти!  Користуйтеся  дарами  матінки  –  природи,  але  не  зловживайте  її 
щедрістю. Беріть рівно стільки, скільки вам потрібно.  

     Сьогодні  ми  з  вами  обговорили  серйозні  екологічні  проблеми  нашої 
місцевості.  Мені  б  хотілося,  щоб  це  засідання  не  залишило  нікого  з  вас 
байдужим, щоб ваші думки були закріплені діями. 

     Екологія – це наше здоров’я і довголіття, це наше щасливе майбутнє! 

     Шановні діти! 

     Радійте природі! 

     Любіть ви природу! 

     Хай квітне Земля від роду до роду!  
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                                                           Заболотцівська ЗОШ І – ІІІ ступенів 
 

    З 15 по 26 вересня у школі була проведена акція юних натуралістів на таку тему: 
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