
 

 

 



План проведення Дня юного натураліста  у 

Козятинському ЗНВК №6 
№ Зміст заходу Класи Відповідальний

1. Акція: „Чистота без кордонів”  1-11 Вчитель праці 

2. Танок осіннього листя (екскурсії до 

осіннього лісу) 

1-4 Класні 

керівники 1-4 

класів 

3. Науково-практична конференція „Рослини – 

символи України” 

6-8 Вчитель біології

4. Виставка „Прекрасне поруч”(Художні 

вироби з культур, що вирощують в нашому 

регіоні) 

2-11 Педагог - 

організатор 

5. Виховний захід „Унікальна фауна землі” 8-11 Заступник 

директора   з 

виховної роботи 

6. Проведення вечора на тему „Ліс – наше 

багатство” 

5-7 Керівник 

шкільного 

лісництва 

 



"УНІКАЛЬНА ФАУНА ЗЕМЛІ" 

(Розважальна конкурсна гра) 

Вступне слово ведучого: 

Людина на зорі своєї історії спорудила декілька незвичайних на ті часи 

споруд і назвала їх "Сім чудес світу". Небагато і немало - "сім чудес світу!" 

Ніби немає у Всесвіті нічого більш дивного і чудесного, ніж ці споруди. 

Йшли роки. Одне за одним руйнувались рукотворні чудеса, а навкруги... 

Навкруги була велика і безсловесна природа. Вона мовчала, не могла 

повідомити самовпевненій людині, що чудес, створених нею, не сім і не 

сімдесят сім, а в сотні, в тисячі разів більше. Природа ніби чекала, коли 

людина сама про все здогадається. 

І людина, на щастя, це зрозуміла. Що таке, наприклад, єгипетські піраміди 

в порівнянні з храмами, які зводять африканські терміти? Висота піраміди 

Хеопса у 84 рази більше росту людини. А вертикальні розміри термітників у 

600 з лишнім раз перевищують довжину тіла їх жителів. Тобто, ці споруди 

набагато "чудесніші" єдиного людського дива, яке збереглося до наших днів. 

На Землі живе близько півтора мільйона видів тварин і півмільйонна видів 

рослин. І кожен вид по-своєму унікальний, дивовижний, фантастичний... 

Кожен вид без виключення! 

Уявляєте - два мільйони чудес зразу! І не відомо, що злочинніше - спалити 

храм Артеміди в Ефесі, чи знищити той, або інший вид. Людське диво 

відбудувати можна. Знищене диво природи - відновити неможливо. І 

біологічний вид "людина розумна" повинен це пам'ятати і тільки тоді він 

виправдає свою видову назву. 

Сьогодні ми зібралися на розважальну конкретну гру "Унікальна фауна 

Землі", щоб ще раз поговорити про "братів наших менших", показати їх красу 

і незвичайність, відтворити в пам'яті їхні образи. 

У грі беруть участь команди 8,9,10,11 класів. Склад команд - 5 чоловік, на 

чолі - капітан. Для оцінювання вибирається журі у складі 5 чоловік. 



 

І Конкурс : Представлена команда. 

Кожна команда представляє свою назву і емблему (назва-тварина), дає 

коротку інформацію про цю тварину (за 1 хв.) -5-бальне оцінювання. 

17 Конкурс: Дай вірну відповідь. 

Капітани команд тягнуть жеребки із запитанням з галузі зоологічних наук. На 

обдумування - 1 хв. Враховується оригінальність і правильність відповіді. 

Запитання: 

1.  Про лицемірну людину, що удавано співчуває тому, кому заподіяла лихо, 

говорить, що в неї "крокодилячі сльози". А чи плаче крокодил насправді? 

Якщо "плаче", то чому? 

(Плач крокодила ■ це видалення з організму зайвих солей, через те, що нирки 

його - недосконалий орган). 

2.   Коли хочуть сказати про надзвичайну повільність руху когось, 

порівнюють його з черепахою. Але на землі є тварини, в порівнянні з якими 

черепаха - "спритний заєць". Назвіть цього унікального "тихохода" і місця на 

планеті, де можна його побачити. 

(Лінивець, живе в екваторіальних лісах Південної Америки) 

III Конкурс: Зобрази тварину. 

Капітани команд тягнуть жеребки з назвами тварин. Учасники повинні 

мімікою і жестами зобразити цю тварину так, щоб болільники змогли її 

вгадати. 

На підготовку - 1 хв. Тварини: жаба, верблюд. 

IV.  Конкурс: Постійні народні порівняння. 

Не раз вам доводилось чути, як люди когось або щось порівнюють з 

тваринами. Зараз учасники команд спробують закінчити початі порівняння. 

Очко за вірну відповідь отримує та команда, яка швидко закінчила 

порівняння. 

Порівняння: 

1.  Впертий, як ... осел (баран, козел). 



2.  Гарно, як... свині в дощ (свині в намисті). 

3.  Гудуть, як... бджоли у вулику (як джмелі). 

4.  Дав, як... кіт наплакав. 

5.  Живуть, як... кіт з собакою. 

6.  Личить, як... корові сідло. 

7.  Написав, як ... курка лапою. 

8.  Не стало, як ... корова язиком злизала. 

9.  Розбирається, як... баран на зорях (як баран в аптеці) 

10.  Моститься, мов ... квочка на яйцях (курка на сідалі). 

V. Конкурс: Конкурс художників. 

Ще Чарльз Дарвін зробив висновок, потім учені неодноразово підтвердили, 

що дуже багато видів тварин належить до категорії рідкісних. На Землі з 

найрізноманітніших причин відбувається постійна зміна мешканців. У світі 

тварин кожен вид існує близько І млн. років, поступово він старіє і, зрештою, 

припиняє існування. А натомість з'являються нові види. Команди мали 

завдання : уявити, яка тварина з'явиться в недалекому майбутньому, 

зобразити її на малюнку і дати їй відповідну назву. Оцінювання за 5-бальною 

системою. 

VI.  Конкурс: Нумо, відгадай! 

З команди виходить 1 учасник, який стає спиною до залу і ведучого. Ведучий 

показує в зал малюнок або фотографію тварини Червоної книги. Учасник має 

право дати 5 запитань, на які ведучий відповідає "так" чи "ні". Після цього 

учасник повинен відгадати цю тварину. 

Тварини: тигр, страус, лев 

VII.  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: 

1.  Сів шпак на шпаківню, заспівав шпак півню: 



- Ти не вмієш так, як я, так, як ти, не вмію я! 

2.  Коваль кує коня, кінь коваля копитом, коваль коня кулаком. 

3.  Хитру сороку піймати морока, А на сорок сорок - сорок морок. 

VIII.  Конкурс: Конкурс капітанів. 

Капітани команд тягнуть жеребки із запитаннями. На обдумування - 1 хв. 

Запитання: 

1.  Який птах не боїться холоду? (Пінгвін) 

2.  Яку тварину називають "швидкохід на шипах"? (Гепарда) 

IX.  Конкурс : Загадки-жарти. 

Командам пропонуються загадки-жарти,  на які відповідає та команда, яка 

швидко знайшла вірну відповідь. Загадки-жарти: 

1.  Коли собака буває зайцем? 

(Коли їде в автобусі без квитка). 

2.  Яка голка не тоне в морі? (Риба-голка). 

3.  Від чого качка пливе? (Від берега). 

4.  На яке дерево сідає ворона під час зливи? 

(На мокре). 

5.  Якій ключ літає? (Журавлинний). 

6.  Чи може страус себе птахом назвати? 

(Ні, бо він не говорить). 

7.  Яким гребінцем не можна розчесатися? (Півнячим). 

8.  Від чого у качки ноги червоні? (Від колін). 

Конкурс болільників. 

Ведучий зачитує загадки для болільників. Хто відгадає загадку, той може 

принести очко команді, за яку боліє. 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 

квіти дотла. (Коза). 



3.  Ні рак, ні риба, ні звір, ні птиця, голос тоненький, а ніс довгенький, хто 

його уб'є, той свою кров проллє. (Комар). 

4.  Швець - не швець, кравець - не кравець, тримає в роті щетинку, а в руках 

ножиці. (Рак). 

5.  Дуже товсті ноги маю, ледве їх переставляю, сам високий я на зріст, 

замість носа в мене хвіст. (Слон). 

6.  Такої пряжі немає в продажі. (Павутина). 

X. Конкурс : Домашнє завдання. 

Команди повинні були підготувати сценку, пісню, вірш, байку, гумореску або 

розповідь про тварин. Оцінювання за 5-бальною системою. 

Підводяться підсумки, оголошується команда - переможець, вручаються 

призи. 



 СЦЕНАРІЙ ВЕЧОРА НА ТЕМУ "ЛІС - НАШЕ 
БАГАТСТВО" 

 
Мета вечора - поглибити знання учнів про ліс. Напередодні вечора учні 
виступають з рефератами: "Ліси нашого краю", "Птахи наших лісів", 
"Мурашки - санітари лісу", "Охорона лісів". 
Той, хто любить паростки кленові,  
Хто діброви молоді ростить, 
 Сам достоїн людської любові,  
Бо живе й працює - для століть!  
На вечір запрошуємо лісничого Козятинського лісництва та лісників. 
Вступним словом відкриває вечір вчитель біології. Він говорить про те, що 
проведення вечора на тему "Ліс - наше багатство" допоможе учням зрозуміти 
значення лісу в природі й у житті людини і дасть змогу підсумувати 
дослідницьку та природоохоронну роботу. 
З доповіддю на тему "Ліс - наше багатство" виступає лісничий Козятинського 
лісництва. 
Ведучий: Ліс - невичерпне багатство нашої країни. Він завжди був другом 
людини, захищав її в лиху годину, дарував свої запаси. Немає на землі 
людини, чиє життя не було б пов'язане з життям лісу. З деревини 
виготовляють меблі, папір, розчинники для фарб, спеціальні масла, ліки, 
вітаміни. Життя без лісу було б неможливим. Ліс дарує нам гриби, ягоди, 
лікарські рослини. Це джерело кисню, захисних річок, грунтів. Хочеться 
низько вклонитися земному другу за його гостинність і безкорисність. 
Діти читають вірш М.Рильського "Ліс". 
Ліс, або, як кажуть серби, шума, 
Це не просто сосни та дуби, 
Не одна там народилась дума, 
Повна щастя, ніжності, журби. 
Він співав то грізно, то шовково,  
Як морська безсмертна глибина,  
Не одно ж там розцвілося слово,  
Запалала пісня не одна. 
Гомонить він з вечора до рання,  
Незглибимий, як людське життя. 
 Не одно там виникло кохання,  
Не одно змужніло там дитя. 
Як війна крилом своїм багряним  
Отінила злото наших нив,  
Він надав притулок партизанам,  
Він бійців поранених живив.  
З хмарами він вічну дружбу має,  
приятель дощам він голубим,  



І в пшеничнім пишнім урожаї 
 Лісовий таїться сизий дим... 
Діти читають вірш "Ліси мої".  
Ліси мої, веселі заповіти  
Людей далеких і недавніх літ...  
Я хочу увійти у вас, як чистий вітер  
Весною входить в яблуневий цвіт...  
Я хочу увійти, як входять в море ріки  
Живою силою незнищених основ,  
Щоби в одне зіллятися навіки, 
себе віддати й народитись знов.  
Я хочу увійти, як входять в небо зорі,  
Очима ясними нам з вічності сія...  
І на березі блідо-білокорій  
Листком зеленим хочу стати я.  
Ведучий: Ліс у народі називають зеленою скарбницею. Він поліпшує склад 
повітря, зволожує і пом'якшує клімат, захищає поля від суховіїв, регулює 
водний режим грунту. Ліс - чудовий підручник, який створила сама природа. 
У товщі його сторінок розум людини бере знання,  розгадує таємниці 
природи. Ліси простягаються через усю нашу країну із заходу на схід. Смуги 
лісів, що складаються з дубів, буків, грабів і ялини тягнуться просторами 
України. У наших лісах водяться козулі, борсуки, зайці, куниці, лисиці. Вони 
повняться пташиним співом, кришталевим дзюрчанням джерел, запахами 
цілющих трав.  
Діти читають вірш про мешканців лісу. 
 В лісі є зелена хата,  
Там поснули медвежата,  
А найменший - вереда,  
Сивій мамі набрида. 
Скаче білка по ялинці, 
Хвіст у неї, як в лисиці. 
Хатка білчина в дуплі 
Височенько від землі.  
Втоми білочка не знає,  
І на зиму ще з весни  
Шишки день у день збирає  
І з ялини, і з сосни. 
В лісі сніг. У лісі звірі. 
Ось зайчата скачуть сірі, 
Сірі їстоньки хотять, 
Сірі з голоду тремтять.  
Бідні зайчики голодні,  
Ще не снідали сьогодні, 
 їжачок - хитрячок  
Із голок та шпичок 



Пошив собі піджачок. 
Він гуляє по садку, 
Натикає на голки 
Груші, яблука, сливки, 
І до себе на обід 
Він скликає цілий рід.  
Ведучий: Багато користі лісу приносять птахи. Серед птахів наших лісів 
багато рідкісних. Це пугач, лелека чорний, сиворашка, чорний дятел та інші. 
По нашому лісі старому  
Гуляє лунний перегук.  
Хтось прокинувся в ньому  
І дріб вибиває: тук-тук. 
Це ж дятлик - мій давній знайомий, 
Я знову зустрівся із ним. 
Стою поблизу його дому, 
Під дубом товстим, дупляним.  
Любий друже мій, юннате,  
Уявляєш, скільки птах може нищить, поїдати  
Гризунів, черви, комах. 
То ж птахи із нами в спілці 
Поле й лісу сторожі: 
Сови, дятли, серпокрильці, 
Щигли, одуди, чижі...  
То ж як стрінеш непутящих,  
Що біжать поза двором 
Видирати гнізда в хащах, 
 Ти одразу присором. 
Між дорослих і малечі  
Пташка бачить все навкруг.  
Дружно сяде вам на плечі,  
Якщо ви їй справжній друг.  
Ведучий: Багато користі лісу приносять і лісові руді мурашки. Вони 
знищують безліч комах-шкідників, за що їх називають санітарами лісу. 
Учні  - члени шкільного лісництва розповідають про охорону лісових рудих 
мурашок. 
 Ведучий: Особливої уваги охороні лісів приділяють у нашій країні. В цьому 
допомагають місцевим лісництвам школярі. Кожного року вони беруть 
участь у посадці саджанців дерев: дубів, ялин, осик, беріз. 
Діти читають вірш Стельмаха "Ми садили ліс у полі". 
Ми садили ліс у полі  
І дубочки, і тополі,  
І осику, і ліщину,  
І червону горобину. 
Виростай наш ліс могучий,  
Підіймайсь під самі тучі,  



Щоб хмарки тебе гойдали,  
Дощ на землю проливали.  
Щоб хмарки тебе гойдали,  
Дощ на землю проливали,  
І на житечко зелене,  
І на тебе, і на мене.  
Ведучий: Екологія - особливий світогляд людини, який визначається, 
насамперед, її духовністю. Керуючись любов'ю, високою мораллю, людина 
не завдасть шкоди жодній істоті і не вчинить над нею насилля. Руйнуючи 
навколишнє середовище, людство руйнує своє майбутнє.  
Проблем екологічних видав час.  
Щезає ліс - невже немає ради?  
А що коли кожнісінький із нас  
Хоча б єдине деревце посадить? 
 То хто ж за нас переболить за всіх,  
Як оре кожен лиш на власній ниві?  
Якби то кожен іншому поміг  
І хоч одному щастя дати зміг.  
Які б ми всі були тоді щасливі! 
І вже у космосі конвалії 
Садити радять нам фантасти. 
Якби той космос - трохи нижче! 
А може до левади ближче. 
А може нам свою леваду 
Спочатку привести до ладу?  
Проводиться конкурс пісень, де оспівуються рослини і тварини /1-2 пісні від 
;ласу/. Журі підводить підсумки конкурсу пісень. 
Вечір завершується проведенням вікторини іа тему "Ліс -наше багатство". 
1.  Яка основна порода дерев у наших лісах? -Дуб. 
2.  Які дерева наших лісів називають патріархами? - Дуби. 
3.  Назвіть 10 видів їстівних грибів нашого ліс. 
4.  Які ви знаєте отруйні гриби?. - Мухомор, бліда поганка та інші. 
5. Назвіть 5 видів лікарських рослин лісу. - Шипшина, малина, горобина, 
барвінок, папороть. 
6.  З насіння яких дерев виготовляють олію. -Кедр, бук. 
7.  Як можна визначити вік зрізаного дерева ?- За річними. кільцями. 
8.  Назвіть найбільший лісовий заповідник напої країни. — Карпатський. 
9. Які хвойні дерева ви знаєте? - Сосна, ялина, кедр модрина, тис. 
10.  Які лісові птахи сприяють природному лісовідновленню? - Сойка, дятел, 
шишкар, дрізд. 
На закінчення вечора члени журі підворіть підсумки вікторини і 
нагороджують переможців призами. 
 



 
Учні 2 класу під час виступу на виставці „Прекрасне поруч” 

 

 

 

 

 
Осінній карнавал 4 класу 

 



 
 

 

 

 
І овочі можуть бути героями казки 

 



 
 

 
 

”Золота осінь” 7 класу 
 
 
 

 
 

„Мій рідний край, моя земля” 11 клас 
 
 



 
 
 
Виховний захід ”Унікальна фауна землі” Представлення команди. 
 

 
 
 

Команда „Кошенята” про себе розповіла дуже багато 
 



 

  
 

І навіть затанцювали... 
 

 

 

 
Під час конкурсу „Конкурс художників ”. Зображуємо неіснуючу 
тварину. 

 



 
 

От якби коні мали крила... 
 

 
 
 

Акція „Чистота без кордонів”



 

  
 
 

Акція „Чистота без кордонів” 



 


