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Одним із важливих напрямків національної системи виховання є 
формування екологічної культури гармонійних відносин людини з природою. 
Проблема бережного ставлення до природи, охорони навколишнього 
середовища, поліпшення екологічної ситуації є досить актуальною для 
нашого міста. Необхідно якомога швидше виховати покоління людей з новим 
екологічним мисленням, які би берегли землю, ліс, воду, повітря, дбайливо 
ставилися до природи.  


Формування екологічної культури як цілісного процесу включає багато 
компонентів, які знаходять відображення в різних видах діяльності школярів 
– навчанні, праці, участі у гуртковій роботі.  


Основи екологічної культури (екологічного мислення, екологічної 
етики та моралі) закладаються в процесі навчально-виховної та позаурочної 
роботи.  


У м. Могилеві – Подільському на базі СЗШ І-ІІІ ст. №4 вчителькою 
біології Біленькою С.М. створено гурток „ Друзі природи ”, метою якого є 
виховання у школярів бережного ставлення до довкілля, а також культури 
індивідуальної поведінки на лоні природи, формування практичних вмінь і 
навичок суспільно корисної праці в галузі охорони природи. 


 
 


 
 
 


Учасники гуртка «Друзі природи» 
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           Гуртківці працюють під гаслом: «Думати глобально – діяти локально» 


Саме тому в рамках Дня юного натураліста були проведені такі заходи: 
План проведення  


«Дня юного натураліста» 
(19 вересня 2008 року): 


1. Просвітницька природоохоронна робота серед учнів школи. 
2. Посвята молодших школярів у юннати. 
3. Благодійна виставка продукції – акція «Милосердя». 
4. Біологічний КВК (Див. у додатках) 
5. Трудова акція з впорядкування території школи та міста «Чисте 


місто». 
6. Зустріч з представниками міської влади. 


 
Рідна природо! Нам дорога ти, - 
Спів соловейка, шум у гаю. 


Будемо вічно любити, оберігати 
Красу – багатство, землю свою! 


Під час «Дня юного натураліста» гуртківці провели 
просвітницьку природоохоронну роботу серед учнів школи.  
 


 
 


Під час виступу учасників гуртка «Друзі природи»  
серед учнів молодших класів 
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Пропонуємо текст виступу: 
(говорить керівник гуртка Біленька С.М.) 


- Дорогі учні! Ви, мабуть, полюбляєте відпочивати на природі, а чи 
всі з вас знають як необхідно себе поводити на лоні природи? Зараз 
перед вами виступлять учасники гуртка «Друзі природи» Притуляк 
О., Шевчук І., Бєда О. , які вам про це детально розкажуть.  
 – Місія людини на землі – творити добро і примножувати багатства 
природи. Тож перебуваючи на природі пам’ятайте  такі правила: 
1. Не потрібно зривати дикорослі рослини, вони швидко в’януть. 


Якщо вас приваблює їх краса, краще їх намалюйте або 
сфотографуйте.  


2. Не зрізайте кору дерев, не обламуйте гілки.  
3. Не слід збирати комах для створення колекції. Пам’ятайте, що 


вони запилюють рослини. Багато комах сьогодні знаходить під 
загрозою зникнення.  


4. Не шуміть у лісі, особливо в травні-червні – це період масового 
розмноження більшості видів тварин і виживання молодняку. Не 
виносьте молодняк диких тварин з лісу. 


5. Не треба заглядати у гнізда, або зачіпати кладки – птахи можуть 
назавжди залишити свої гнізда. 


6. Будьте обережні на природі з вогнем. Розпалюйте вогнища тільки 
в спеціально відведених місцях. Покидаючи місце відпочинку, 
впевніться, що вогонь повністю погас.  


7. Не залишайте після себе сміття. Пам’ятайте, що у ґрунті 
розкладаються скло, гума, пластмаса, пластикові пляшки. 


8. Приймайте участь у деревонасадженні, постійно очищайте 
територію від сміття, виготовляє та розвішуйте шпаківні, 
синичники, підгодовуйте тварин і птахів взимку, робіть ополонки 
в замерзлих річках.  


- Бережно ставтесь до природи, щоб зберегти її для себе й майбутніх 
поколінь. Пам’ятайте, що правила потрібно не лише знати, а й 
обов’язково виконувати.    
   Після ознайомлення  з правилами поведінки на лоні природи та 
проведеної  бесіди, учнів 2 – А класу прийнято до юних 
натуралістів. 
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Керівник гуртка «Друзі природи » 
приймає учнів 2 – А класу до юних натуралістів 


 
Під час проведення Дня юного натураліста було проведено 


ярмарку милосердя з виставленням композицій з осінніх квітів. 
Фрукти і овочі, зібрані в результаті ярмарки, були надані людям 
похилого віку – жителям міста.    
 


 
 


5 – В клас під час проведення ярмарки милосердя 
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«Дари осені» від 8 класів 
 


Гуртківці не байдужі до проблем міста. Одна з них – створення 
стихійних сміттєзвалищ. Відповідно до Дня юного натураліста 
гуртківці ліквідовували їх на території міста та прибирали на 
території школи. 


 


 
 


Ліквідація стихійних сміттєзвалищ  учнями СЗШ І – ІІІ ст. №4 
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Учасники гуртка «Друзі природи» вирішили звернутися до 


представника міського голови, зокрема до його заступника - Олійника Юрія 
Вікторовича щодо сприяння мерії у вирішенні важливих екологічних питань 
міста. 


Пропонуємо текст звернення: 
 


Шановний Юрій Вікторович! 
Звертаємось до Вас від імені учасників гуртка «Друзі природи». З 


раннього дитинства нас батьки привчають дбайливо ставитися до 
природи, а згодом і у школі: не топтати квіти, не ламати гілки дерев, не 
кидати сміття біля річки чи на вулицях. Нажаль, не всі люди розуміють, 
що світ, який їх оточує, необхідно берегти, не забруднювати. Ні для 
кого не секрет, скільки шкоди завдають люди природі. Стосовно 
нашого міста, то це:  
- Викиди промислових підприємств; 
- Забруднення автотранспортом; 
- Створення стихійних сміттєзвалищ місцевим населенням. 


Необхідно підкреслити, що деякі кінцеві продукти виробництва 
підприємств, багато бруду від міського населення потрапляють у 
гідросферу: у річку Дністер, яка є джерелом питного водопостання для 
деяких міст України та Молдови, тому що його забруднення може 
призвести до виникнення захворювань людини і скорочення 
чисельності видів водної флори і фауни. Тому ми пропонуємо створити 
інспекторські служби контролю за викидами у різні види сфер при 
міській раді, у тому числі за викидами автотранспорту.  
 Враховуючи досвід розвинених країн світу, ми пропонуємо свій 
варіант поліпшення якості доріг: проект використання шин для 
покриття доріг, використання каучукових плит, які прослужать довше, 
ніж бетонні. Вони витримують температурні коливання, а утилізація 
автопокришок є менш шкідливою для довкілля.  
 Ми пропонуємо збудувати заправки, де почнеться продаж 
біобензину з біоетанолом, що не забруднює навколишнє середовище, і 
саме тому він є екологічно безпечним. Пропонуємо продовжити 
систематичний екологічний моніторинг за станом довкілля, проводити 
загальноміські тижні екології, просвітницьку роботу серед населення, 
виступи – звернення екологічних бригад до міського населення через 
засоби масової інформації, збільшити кількість квітників з різними 
періодами цвітіння рослин. Ми вважаємо, що необхідно збільшити 
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кількість сміттєзбиральників, бо, йдучи вулицею їх рідко зустрінеш, і 
тому багато людей просто кидають сміття на землю, особливо в районі 
міського ринку, необхідно збільшити кількість людей, які б слідкували 
за чистотою на території міста, міського ринку, бо, як відомо: чистота – 
запорука здоров’я. 
 Одним із найдієвіших методів боротьби із забрудненням є 
економічний. Підприємства, що впроваджують безвідходні технології, 
новітні системи очистки фільтрів тощо, надавати значні податкові 
пільги, що дасть їм переваги над конкурентами. І, навпаки, на 
підприємства, що забруднюють довкілля накладати великі штрафи. 
Будь-яка діяльність повинна супроводжуватись думкою, що людина – 
частина природи, її елемент, який своїм функціонуванням не має права 
порушувати гармонію процесів природи.  
 Зі свого боку ми, глибоко усвідомлюючи всю важливість охорони 
довкілля, гарантуємо бережне ставлення до нього і не заподіяння йому 
шкоди. Ми вважаємо, що настав час, коли люди мають зрозуміти, що 
якщо не буде досягнуто збалансованості подальшого розвитку та 
гармонізації взаємовідносин людства і природи, то нас чекає погане 
майбутнє.  
 Ми маємо велику надію, що наше прохання буде враховано, адже 
ми хочемо, щоб наше місто було одним із процвітаючих і найчистіших 
міст України.     
          


 


Гуртківці з  заступником міського голови Олійником Ю.В. 
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Учасники гуртка «Друзі природи » звертаються і до всіх жителів 
Вінницької області із закликом берегти природу, не завдавати її шкоди. 


Лист – звернення  
до жителів Вінниччини   


Десятки тисяч років людство господарює на Землі. Увесь цей час 
Природа шепче на вухо: «Людино, бережи мене!». Але фабрики, заводи, 
гуркіт літаків, скрегіт металу, бетону притупили слух людини. Сьогодні вже 
Природа не шепче, а на повен голос кличе на допомогу: «Людино, збережи 
мене!». 


Охороняйте Природу! У неї немає зброї, щоб захиститися від недругів. 
Її скарби довірені людині, її розуму, совісті, благородству. 


На жаль, не всі люди нашого часу добре відносяться до природи: 
зривають квіти, ламають гілки дерев у парках, скверах, лісах, забруднюють 
повітря, водойми, ґрунти, вбивають тварин. Як хочеться, щоб кожен зрозумів 
це! Кожен знівечений листочок і зірвана гілка – це вияв жорстокості, 
черствості. 


А що ж то буде за ліс, коли в ньому не чути щебету птахів, прекрасного 
співу соловейка, а що то за поле – без співу жайворонка, без сірого зайчика, 
що то за річка без риби, лука без різнобарвних метеликів і квітів. Ви - 
господарі цього, від вас залежить багатство фауни і флори. 


Атмосфера забезпечує всіх людей Землі киснем. Про її чистоту повинні 
турбуватися і ви. Дихати мусите і тоді, коли в атмосфері дим, отруйні 
речовини, шкідливі гази. Вихід у вас один – боротися за чистоту повітря над 
головою.  


Вода – джерело життя на Землі. Вона необхідна для приготування їжі, 
плавлення сталі, зрошування полів. Жодна галузь не обходиться без неї. Без 
води не можливе життя на Землі. І тому не допустіть, щоб вода – чиста і 
прозора – падала смертю на Землю, текла отрутою в річках. 


Планета Земля – спільний наш дім, тому турбота про неї має бути 
спільною. Факел життя не утримати одній людині, тому просимо, благаємо, і, 
нарешті, вимагаємо, дбайливо ставтесь до природи! Робіть так, щоб вона 
цвіла, а ви були здорові! 


      
 
Учасники гуртка «Друзі природи » планують і надалі плідно 


працювати, не зупинятися на досягнутому, творити добрі справи на благо 
України. 
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Біологічний КВК 
Позакласний захід  


6 клас 
Мета: перевірити знання з природознавства, навчити застосовувати ці знання 
на практиці, розвивати інтерес до природознавства, логічне мислення, 
кмітливість, наполегливість, просторову уяву,  виховувати любов до рідної 
природи, активну позицію, впевненість у своїх силах, колективізм.  
Обладнання: пакетики із засушеними рослинами – м’ятою, деревієм, 
мелісою, полином, ромашкою, кропом, три великих аркушів паперу, 
фломастери: червоний,  зелений, коричневий, жовтий, картки із 
скоромовками, фішки. 
 
Ведуча: 


Безмежно з дитинства кохаю 
Красу свого рідного краю,  
Дністра голубінь неозору, 
Сосну в надвечір’ї прозорім, 
І місяць у хмарках сріблястих, 
І свіжість осіннього листя, 
І синій промінчик волошок  
В пшеничному морі колосся. 


 Мабуть, найбільшу насолоду і радість, найпалкішу любов до рідного 
краю, до України, до життя, викликає спілкування з природою. Вона завжди 
чарувала і чарує, хвилювала і хвилює людину. Шепіт голубої води, зелених 
дібров, спів дзвінкоголосих пташок, запах і розмаїття квітів – усе це дороге 
серцю, ні з чим незрівняна природа України.  
 Отож, перейдемо до ближчого знайомства з рідною природою. 
Сьогодні беруть участь у біологічному КВК команди учнів шостих класів. 
Але спочатку я хочу представити вам шановне наше журі.  
 Голова журі – (називається прізвище, ім’я, по батькові) 
 Члени журі – (представляються ведучою) 
 Максимальний бал за кожний конкурс – 5 балів. 


 
 


І конкурс – «Привітання» 
 (Команди представляють свою візитку).   
 Виставляються бали членами журі та оголошуються результати. 
 


ІІ конкурс – «Знавці рідної природи» 
 Визначте рослину на запах. Із зав’язаними очима учасники конкурсу 
повинні розпізнати одну рослину, потерши її в руках, відчувши її запах, 
необхідно також визначити, при яких захворюваннях використовують дану 
рослину. Рослин всього 6 на кожній парті (кількість парт відповідає кількості 
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команд-учасниць). Пропонуються такі рослини: м’ята, деревій, меліса, полин, 
ромашка, кріп.  
 Учасник І команди має вибрати ромашку, учасник ІІ команди – полин, 
учасник ІІІ команди – кріп, учасник ІV – м’яту. 
 Виставляються бали членами журі та оголошуються результати. 


Музична пауза 
 


ІІІ конкурс – «Скоромовки про тварин» 
 Командам пропонуються скоромовки про тварин. Після хвилинної 
підготовки учасники повинні проговорити ці скоромовки. Виграє та команда, 
яка не зробила помилок при відповіді. 


Скоромовки для команд:  
І ) Сів шпак на шпаківню, заспівав шпак півню:  
- Ти не вмієш так, як я, так, як ти, не вмію я! 
ІІ) Коваль кує коня, кінь коваля копитом, коваль коня кулаком. 
ІІІ) Хитру сороку піймати морока, а на сорок сорок – сорок морок. 
ІV) Карл у Клары украл кораллы, а Клара у Карла украла кларнет. 
 Виставляються бали членами журі та оголошуються результати. 
 


ІV конкурс – «Інтелектуальний»  
 Капітани команд витягують фішки, згідно з яких командам 
зачитуються питання.  
 фішка: 1.  


1.Як можна розділити суміш: пісок, сіль, вода? (Відстоювання, 
випаровування) 
 2.Дайте визначенню поняттю «екосистема». (Екосистема – це 
сукупність живих організмів і неживої природи, де всі складові тісно 
пов’язані між собою і займають певне місце) 
 3.Які є типи ґрунтів? (Чорноземи, сірі лісові, дерново-підзолисті, 
каштанові, піщані, солончаки) 
 4.Назвіть вегетативні органи рослин. (Корінь, пагін: стебло, листки, 
бруньки) 
 5.Які є види сил в природі? (Сила тяжіння, сила пружності, сила тертя, 
виштовхувальна сила, магнітна сила)  
  
  фішка 2:  
 1.Як можна розділити суміш: вода, грунт, металеві скріпки? 
(Відстоювання, дія магнітом) 
 2.Дайте визначення поняттю «грунт». (Грунт – це верхній пухкий 
родючий шар землі) 
  3.Які є типи ланцюгів живлення? (Пасовищний, детритний) 
  4.Назвіть типи екосистем. (Природна і штучна) 
  5.Наведіть приклади штучних систем. (Годинник, машина, літак, 
комп’ютер тощо) 
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 фішка 3: 
 1.Як можна розділити суміш: вода, крейда, олія? (Відстоюванням) 
 2.Дайте визначення поняттю «сила». (Сила – це причина зміни 
швидкості; міра взаємодії тіл)  
 3.Які є способи розмноження організмів? (Нестатеве, вегетативне, 
статеве) 
 4.Назвіть типи живлення живих організмів. (Автотрофний, 
гетеротрофний, міксотрофний - змішаний) 
 5.Яка основна властивість ґрунту? (Родючість) 
 
 фішка 4: 
 1.Як можна розділити суміш: вода, крейда? (Відстоюванням, 
фільтруванням) 
 2.Назвіть види енергії. (Електрична, механічна, теплова, атомна, 
внутрішня, сонячна)  
 3.Наведіть приклади екосистем нашої місцевості. (Ліс, лука, річка 
тощо)  
 4.Що належить до опорно-рухової системи у тварин? (Скелет і м’язи)   
 5.Як називається прилад для вимірювання сили? (Динамометр) 


Виставляються бали членами журі та оголошуються результати. 
Музична пауза 


 
V конкурс – Капітанів – «Ерудит» 


 Відповідає той капітан, який знає відповідь на дане запитання. 
1.Назвіть науку, що вивчає рослини. (Ботаніка) 


 2.Дванадцять ніг, три хвости, п’ятнадцять копійок, хто це? (три 
поросяти) 
 3.Яку рослину визначають навіть сліпі на дотик? (Кропива) 
 4.Яку квітку називають «королевою квітів»? (Троянду) 
 5.Коли собака буває зайцем? (Коли їде в автобусі без квитка) 
 6.Яка голка не тоне в морі? (Риба-голка)  
 7.Хто, куди повзе, туди за собою хату везе? (Виноградний слимак, 
черепаха) 
 8.Кого за хвіст неможливо упіймати? (Ящірку) 
 9.На яке дерево сідає ворона під час зливи? (На мокре) 
 10. Від чого пливе качка? (Від берега) 


Виставляються бали членами журі та оголошуються результати. 
 


VI  конкурс – «Зобрази тварину» (беззвучно) 
(По два артисти з команди виходять і отримують завдання): 
 І команда – зобразити кішку, яка засунула голову в глечик з молоком, а 
витягнути не може. 
 ІІ команда – зобразити гуску, що хоче господаря вщипнути за ногу. 
 ІІІ команда – зобразити вовка, що смачно поїв, а його підстеріг 
господар отари овець. 
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 ІV команда – зобразити лисицю, що залізла в курятник, а там злий 
собака.  


Виставляються бали членами журі та оголошуються результати. 
 


VІІ конкурс – для вболівальників 
 Зачитуються загадки для вболівальників. Хто відгадає загадку, той 
може принести один бал команді, за яку вболіває.  
 Загадки:  
 1.Летить дід, сів на цвіт, волосинки розгортає, солоденького шукає. 
(Бджола) 
 2.Два серпи на голові, під шиєю мітла, женіть неробу скоріш, бо об’їсть 
рослини дотла. (Коза)      
 3.Ні рак, ні риба, ні звір, ні птиця, голом тоненький, а ніс довгенький, 
хто його вб’є, той свою кров проллє. (Комар) 
 4.Швець – не швець, кравець – не кравець, тримає в роті щетинку, а в 
руках ножиці. (Рак) 
      5. Такої пряжі немає в продажі. (Павутина) 
 6. Квітує в кінці весни, її лише в тіні знайдеш ти, бо на стеблі намистом 
вряд запашні квіточки висять. (Конвалія) 
 7.Без рук, буз ніг, лізе на батіг. (Кавун) 
 8.По землі повзе, до себе не підпускає. (Змія) 


Виставляються бали членами журі та оголошуються результати. 
Музична пауза 


 
VIII конкурс – «Художник» 


   Намалюйте із заплющеними очима три улюблених осінніх овочі на 
аркуші паперу. Учасник з іншої команди має право підказувати, який 
фломастер у художника, підказувати чесно, інакше знімається один бал. 


Виставляються бали членами журі та оголошуються результати. 
 


ІХ конкурс – «Домашнє завдання» 
Тема: «Охорона природи рідного краю»  
Виставляються бали членами журі та оголошуються результати. 
 
Ведуча: Сподіваюсь, що сьогоднішня наша зустріч дала вам 


можливість ще більше пізнати і полюбити природу рідного краю. 





