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Шановна українська громадо! 

Шановні юні друзі! 

Шановні колеги, вчителі, методисти!  

Шановні педагоги України! 

Сьогодні в Київській області відбувається 

цьогорічний унікальний фестиваль – 

Всеукраїнський конкурс колективів екологічної 

просвіти «Земля – наш спільний дім». Цей 

конкурс проводиться в Україні багато років. Він 

проходив практично у всіх областях і вже не 

вперше потрапляє на Київщину. А колектив «Вітаміни» не один рік перемагає і 

привозить кубок переможця на свою малу Батьківщину.  

Мені приємно, що в конкурсі щороку бере участь велика кількість 

керівників різного фаху, які методами культури засвідчують велику вагу 

природи, екології, добродії у нашому суспільстві. Мені приємно говорити про 

велику і надзвичайно плідну роботу Київської області, а власне Комунального 

закладу «Центр творчості дітей та юнацтва Київщини» (директор Тамара 

Нестерук), який зміг зробити цей унікальний конкурс з унікальним онлайн-

режимом. Для нас це перший такий захід, тому для нас він також є унікальним. 

Адже, незважаючи на існуючі проблеми 2020 року, ми змогли його гідно 

організувати.  

Тож зичу вам всім, шановні колеги, великої наснаги, великої доброти і 

великої перемоги! Та вважаю, що всі ви вже перемогли, якщо ваші відеоролики 

потрапили до Центру творчості дітей та юнацтва Київщини. Сподіваюся, що 

цей  конкурс, всупереч багатьом проблемам у нашому суспільстві, ще раз 

підкреслить величезну роль етики, естетики і культури в нашій поведінці, в 

нашому бутті і в нашій справі.  

Бажаю успіхів! 

Володимир Вербицький,  

директор Національного еколого-натуралістичної  

творчості учнівської молоді,  

доктор педагогічних наук, професор 

 



 

Шановні друзі! 

Славна Київська земля вітає учасників 

фінального етапу Всеукраїнського конкурсу 

колективів екологічної просвіти «Земля – наш 

спільний дім».  

Цей конкурс має благородну мету: 

активізацію роботи з учнівською молоддю щодо 

вирішення екологічних і природоохоронних 

проблем, залучення її до активної природоохоронної діяльності, формування 

екологічної свідомості та дбайливого ставлення до природи. Ініціатором 

конкурсу є Національний еколого-натуралістичний центр учнівської молоді. 

Юні учасники колективів екологічної просвіти з усіх регіонів нашої 

неозорої країни ретельно готувалися до змагань, які офіційно розпочнуться за 

лічені хвилини. Кожна з цих команд є кращою у своїй області. Кожна з них 

ефективно пропагує екологічні принципи. Головний приз (Гран-прі) минулого 

року виборов колектив «Вітаміни» Центру творчості дітей та юнацтва 

Київщини та Боярського академічного ліцею «Лідер» і саме йому ми 

завдячуємо тому, що вітаємо сьогодні на Київщині юних екологів України!  

2020 рік незвичайний, і даний конкурс вперше проводився в режимі 

онлайн, але це не стало на заваді продовження традицій минулих років. І 

конкурс відбувся на хвилі позитиву, драйву та креативу! 

Тож нехай добрими дитячими руками творяться прекрасні дива і під ними 

розквітає наша чарівна планета! І разом з нею квітне країна радості і сміху, 

наше солов’їне диво – наша Україна! 

 

Жанна Осипенко,  

директор департаменту освіти і науки  

Київської обласної державної адміністрації 
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«VIN FUN TEAM» Вінницької обласної станції юних натуралістів 
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Юрій Страшевський  

 

 

 

На сцені лежить дівчинка - лялька‚ якій сниться сон … 

(звучить музика) 

Автор: Одного разу у 2020 році дівчинці наснився дивний сон‚ що стоїть 

засніжена планета Земля, Планета плаче.  

(звучить космічна музика) 

 Підлітають зірочки, виконують танок і раптом бачать що Планета плаче.   

Зірочка 1: Сеструню, чому ти плачеш? 

Планета Земля: Я дуже засмучена! 

Зірочка 2: Чому? 

Планета Земля: Я люблю людей, дарую їм свою красу, свої багатства, проте 

вони забруднюють мене, вбивають невинних тварин, створюють пожежі і не 

здогадуються, що створюють самі собі проблему! Вони навіть воду п’ють 

тільки з пляшок! 

Зірочка 3: Біднесенька! Як ми можемо тобі допомогти? 

Планета Земля: Дякую! Але я навіть не знаю… 

Зірочка 1: Давайте разом поміркуємо! 

Зірочка 2: Потрібно людей покарати! 

Планета Земля: Як? Ні! Ні! Не потрібно, тому що без людей мені буде дуже 

сумно! 



На сцені появляється Сонце: Що сталося? Про що ви ведете розмову? Що за 

галас і без бійки? 

Планета Земля і зірочки: Сонце, зніми окуляри! Подивись навкруги! 

(Сонце вдивляється, що трапилось з планетою) 

Сонце (береться за голову): Оmg! Хто це зробив?  

Планета Земля: Люди! 

Сонце: Потрібно їх покарати! 

Планета Земля: Що тоді на мені залишиться? Що тоді станеться  зі мною? 

Сонце: А мені їх не шкода. 

Сонце гнівається, червоніє і намагається направити промені на Землю для 

знищення людства. Починається боротьба між  Сонцем і Зіркою. Зірка хоче 

завадити Сонцю і випадково натискає на одну з кнопок з написом  «Глобальне 

потепління». Промінь Сонця потрапляє на Землю. І тут почалось… 

 

Планета Земля: Я відчуваю зміни. Сталося те, чого я так боялась – Глобальне 

потепління. Ведмеді прокинулися від зимової сплячки. Зайці-русаки не 

міняють свою шубку. Бачите, що ви накоїли?! Як вирішити цю проблему? Нам 

потрібна допомога! Якщо ви це накоїли, то допомагайте вирішити цю 

проблему! 

Сонце, Зірка: Нам потрібно обговорити це наодинці. 

На сцену виходить Робот з майбутнього.  

Грає пісня. Робот танцює і розказує: 

 Я прибув до вас з 2050 року. Якщо ви будете себе так поводити, то ваша 

планета стане саме такою, яку я вам показав. Запрошуйте людей до вашої 

громади. Потрібно врятувати нашу Землю. 

Люди з Громади: Так, ми розуміємо! Тепер ми сортуємо сміття, прибираємо за 

собою, не забруднюємо річки, очищуємо довкілля. В школах і гуртках 

проводимо виховні заходи стосовно сортування сміття. І створили групу в 

Інстаграмі для проведення агітаційної роботи, але нас мало. 



Появляється компанія підлітків: О, привіт! Що  трапилося? Що за галас? 

Давайте замутимо селфі з планетою! Підписуйтесь на наш Інстаграм та чекайте 

там цю фотку! Цьом, цьом. 

Люди з громади: Що за невихованість?! Краще б ви нам допомогли! 

Компанія підлітків: Та що вам від нас потрібно? 

Люди з громади: Допоможіть сортувати сміття! 

Компанія підлітків: Для чого нам гнути спини, для цього є прибиральниці. 

Краще ми за своєю зовнішністю будемо доглядати, ніж тут прибирати.  

Люди з громади: Ви ще й шубки з тварин носите?! А якщо ваш батер 

обламається, ви загубите  свою популярність і вам не буде весело! 

Компанія підлітків: А що ви нам пропонуєте?  

Люди з громади: Краще б ви запросили людей до нашої громади. 

Компанія підлітків: Ми не хочемо засмічувати наш блог, ще й не гідним 

контентом. 

Люди з громади: А гідний контент те, що ви Землю засмічуєте? 

Планета Земля: Так, я з ними згідна. Земля падає. 

(Звучить тривожна мелодія) 

 Дівчинка прокидається. 

Компанія підлітків: Вау, знайомі лиця! І хто це тут до нас намилився? Це та, 

що покинула нашу компашку? 

Дівчинка: Ви краще подумайте про нашу планету, а ніж  про себе. Давайте 

проведемо експеримент – цілий тиждень ми будемо прибирати за нашою 

Землею! 

Компанія підлітків: Ну… Гаразд 

Автор: Пройшов тиждень…  

Втомлена компанія. Земля піднімається з колін. Всі обнялись.  

Компанія підлітків «до планети»: Пробач нас, ми не думали, що ти така 

забруднена! 

Планета Земля: Дякую, мені вже краще. 

Компанія підлітків «до дівчинки»: Вибач! Що ми можемо ще зробити? 

Дівчинка: Закликайте в своїх соцмережах дітей до нашої громади! 



Компанія підлітків: Сьогодні ми хочемо розповісти про збереження природи. 

Лайфхак. Ми прожили Тиждень без телефонів та побачили, як тяжко нашій  

планеті! Тепер ми будемо вести блог про екологію нашої планети!  А ще ми 

оголошуємо екологічний конкурс!  

Умови конкурсу: Кожного разу коли ви будете йти до магазину, 

виставляйте історію з екопакетами та #ЕКОЛОГІЯ НАШОГО МІСТА БЕЗ 

ПОЛІЕТИЛЕНУ. 

 В кінці всі сторіс складіть в одне відео та відправляйте нам на «мило», 

електронну пошту, викладаючи в свою стрічку.  

Звучить мелодія. Виноситься табличка «Пройшло 10 днів» 

Компанія підлітків: У кого буде більше лайків, той виграє екоторбу з нашими 

автографами та кращими світлинами з конкурсу! Цьом, цьом! 

Дівчинка: Ви справді змінилися. Адже тепер ви думаєте не тільки про себе! 

Вся аудиторія їхніх Інстаграм почала брати участь у конкурсі. Дівчинка 

вислала екоторбу  переможцю. Тепер вся аудиторія використовує  екоторби.  

«Складається макет магазину. Учасники виходять з нього. Переможниця 

приходить до підлітків» 

Переможниця: Дякую вам! 

Планета Земля: Дякую вам мої друзі! Давайте станцюємо танець примирення! 

Виходять всі учасники агітбригади. 

Звучить мелодія. Всі персонажі танцюють танок примирення 

 

Всі разом: А ви замислювались над тим, що дійсно відбувається на нашій 

планеті. Через діяльність людей з дев’яти мільйонів рослин і тварин близько 

одному мільйону загрожує зникнення! Скажемо пластику НІ! Сортуй сміття – 

Рятуй життя! 

 

 

 

 

 



Сценарій виступу (візитівка) колективу екологічної просвіти 

«ЕКОВАРТА» 

комунального закладу «Луцький навчально-виховний комплекс 

загальноосвітня школа І-ІІ ступенів №10 - професійний ліцей  

Луцької міської ради» Волинської області 

 

 

 

Керівники колективу: 

 

Наталія Мазурець,  

Інна Гак,  

Раїса Терещук 

 

 

На сцені святкова ширма яскраво прикрашена з 2-х половинок  

з написами «Днем народження – 95»  

Вихід команди під пісню Ю.Шатунова  «День народження» 

(ширма ритмічно відкривається під такти пісні, діти по 2-є вибігають  

на сцену) 

Привітайте всі її, у неї день народження 

І всім не байдужим вже розіслані запрошення 

95 – подія дуже грандіозна 

Це Юннатія країна – віртуозна! 

 

І аніматори нас розважатимуть 

І будуть торт, свічки всі танцюватимуть 

Всього найкращого усі бажатимуть 

В твій день народження 

Під музику та з великими вітальними відкритками 

1-й: Сьогодні ювіляру – 95, 

Святкуємо цю дату в Україні. 

Юннатія крокує й по Волині. 



2-й: Багато що зробили наші мами й тати, 

Бабусі дідусі – усі гуртом 

Навчили нас природу цінувати. 

3-й: А на Волині рух юннатів 

Святкує дату – 85. 

І ще не бачив світ таких завзятих, 

Які природу прагнуть зберігати. 

4-й: У місті теж святкують славну дату 

68 років – луцькому юннату! 

Усі лучани небайдужі люди, 

Природу бережуть, шанують, люблять. 

5-й: А наша школа – теж живе 

В Юннатії аж 40 років. 

Щоденно ековарта береже 

В мікрорайоні рідному природний спокій. 

Шикування і вихід команди 

(Танцюють під пісню групи «Ленінград» «Москва») 

Тож зустрічайте нас, це ми до вас прийшли, 

Тож зустрічайте нас, ми раді як і ви. 

Непереможні й недосяжні йдем до мрій. 

Щоб людство сповнити нових, нових надій 

З нами дій, дій!!!!!!! 

Під музичний супровід 

1-й: Наша команда рішуча, 

Відома, успішна, смілива. 

2-й: Ми бережемо наше довкілля, 

Щоб не було в цьому світі свавілля. 

3-й: Сіємо зерна екокультури, 

Щоб врятувати наш край від тортури. 

Наш девіз: (всі разом) 

Не будь байдужим. 



Не будь пасивним. 

На варті природи 

Завжди будь активним! 

1-й: Ми закликаємо: 

2-й: Любіть світ край, 

Ліси, поля. 

Хай квітне матінка земля. 

3-й: І словом, ділом 

Стань до бою - 

Ми світ врятуємо любов’ю. 

4-й: Ми керуємось 

Кодексом честі, 

Законами совісті, 

Добра і милосердя. 

5-й: Наша діяльність дає нам наснагу 

Для рятування природи на благо. 

Презентація діяльності команди  (пісня Maruv) 

Ми – екологи, ми – молоді, 

Слідкуєм за порядком. 

Ми – учасники агітбригад, 

Проектів різних планів. 

Ми – учасники олімпіад 

Та конкурсів плакатів. 

Ми – учасники усіх подій 

Та форумів юннатів. 

 

Учень під реп перераховує участь у конкурсах: 

Дотик природи, 

Плекаємо сад, 

Глобе, ДрімЕко, 

Чисте довкілля, 



Ліс для нащадків, 

Дослідницький марафон, 

Новорічний подарунок, 

Український сувенір, 

В об’єктиві натураліста, 

Галерея кімнатних рослин, 

Україна – Європа – світ, 

Винахідники і реалізатори в проектах. 

6-й: В країні юннатів немає кордонів. 

Тут сонце і гори, річки, терикони, 

Блакитнеє небо, Карпати у шапках. 

Моя Україна, люблю її – крапка! 

 

Пісня О.Полякової «Ей, секундочку» 

Ми пам’ятаємо завжди 

Її нам треба зберегти 

Усі проблеми подолати 

Планету нашу врятувати 

 

Частинка кожного із нас 

Зумієш повернути час 

З природи силу ми беремо 

І впевнено у завтра ідемо 

 

Стоп, хвилиночку, 

Ми зробимо зупиночку. 

Усе ми помічаєм і Луцьк оберігаєм 

Прислухайтесь до нас. 

Стоп, хвилиночку, 

Ми зробимо зупиночку. 

Ми ще не все сказали 



Не дотанцювали 

Приєднуйтесь до нас!!!!! 

 

 

Сценарій конкурсного виступу колективу екологічної просвіти 

«ЕКОВАРТА» 

комунального закладу «Луцький навчально-виховний комплекс 

загальноосвітня школа І-ІІ ступенів №10 - професійний ліцей  

Луцької міської ради» Волинської області 

 

На сцені стоїть торт, діти вистрибують із торта під «мінус» дитячої пісні 

«Пусть бегут неуклюже пешеходы по лужам…», танцюють 

. Приспів співає одна дитина 

Прожила вже багато 

В чистоті та достатку 

Маю все: і річки та поля. 

Та хіба це є дата  

Я на друзів багата  

І душею я ще молода. 

На сцену під музичний супровід виходить королева країни Юннатії . 

Монолог Юннатії: 

 95 – прекрасна дата. 

Майже століття збирала я мудрість свою. 

(Два юнаки коли вона говорить одягають на неї накидку) 

Я була колись райським куточком, 

Вирувало життя у мені. 

Я пишалась веселим струмочком, 

Щебетанням пташок навкруги. 

Я пишалась лісами, гаями й річками, 

Чистим небом та сонцем, що гріло річки. 

Все росло, процвітало,ясніло, блищало… 

Та в минулім столітті скінчилось усе.   

Юннатія опускає голову і уже повільно покидає сцену. 

Виходить домовинок, одягнений відповідно до слів вірша) 



Домовичок: 

З Луцька я домовичок, 

Зі сміття мій піджачок. 

Взуття із пластмаси, 

З бляшанок прикраси. 

Стара миска – шапка. 

Отут з мішка латка, 

А ґудзики з кришечок…. 

Хотів бути чистим і файним, 

Але став я неохайним. 

(Під час слів Домовичка дві дівчинки розтягують блакитну тканину, що 

буде імітувати річку, під програш пісні Домовичок виловлює пластик та 

целофан, складає сміття у відро) 

Представлення екологічних проблем міста Луцька (діти співають та 

танцюють): 

(пісня Артура Пирожкова «Зацепила») 

Молодь Луцька та дорослі 

Слухать вам нас безкінечно 

Ми сьогодні дуже голосні 

І це свято недарма 

Бо проблеми ці щодня 

Вирішить сюди ми всі прийшли 

Чому так важко сортувати нам сміття 

Чому не думає ніхто про майбуття 

І навіть Брище Луцьк не може вже спасти 

Скажіть куди сміття везти 

Ґрунт накопичує і пластик й целофан 

І очисні споруди ніхто ще не міняв 

Вам про це повідомляли? 

Приспів І: 

Ґрунт, повітря брудні, і озера й річки 



Всі дерева старі, хворобливі вони 

Стічні води брудні, без очистки й вони 

Палим все що горить – хай в повітря летить. 

Зачепило це нас!!!! 

Приспів ІІ: 

Зачепило мене і взяло за живе 

Все залежить від нас – Луцьк це місто для нас 

Зачепило це нас для оновлення час 

Всі зусилля кидай і її захищай 

Зачепило це нас!!!!! 

Під мелодію гурту «Чорні черешні» діти перебудовуються, танцюючи на сцені. 

1-й: Я люблю своє місто зелене,  

Квіти влітку, берізки і клени,  

Річку Стир і її береги,  

І усе, що росте навкруги.  

2-й: Стіни замкові Луцьк захищають,  

Про минуле вони сповіщають.   

Все тут миле мені і близьке,  

Все знайоме і серцю святе. 

Вірш (під музику «Волинь сто лісів, сто озер…» про екологічні проблеми 

Волинської області ) 

Ми народились на Волині, 

В краю безмежної краси. 

Поглянь сюди – є дивна казка: 

Блакитний Світязь і ліси. 

Тривожна музика  

Але рука людини  

Добралось навіть і сюди. 

Погляньте знову: обмілів він, 

Поникли голови лісів, 

Болота стали висихати, 



І це нам треба подолати….. 

Коли читається вірш, з двох сторін сцени діти демонструють : 

- з одного боку – в прозорий посуд сиплять пісок, що символізує посуху від 

вирубування лісів, обміління Світязя; 

- з іншого боку – у прозорий посуд сиплять монети, які символізують 

збагачення людини за рахунок природних ресурсів. 

Виступ команди під пісню С. Вакарчука «Не твоя війна»(дві дівчинки, які 

символізують природу квітучу та страждаючу. Одна – у вінку із різних квітів, 

а інша – у терновому вінку. Вони стають на круг, що крутиться, їх дуже 

повільно крутять, а вони співають) 

Так було добре мені колись 

Я процвітала жила без сліз 

Чисті простори води блакить 

Я більше не можу знущань терпіть 

Приспів: 

Все навкруги похилилось 

Боже, кому ще молитися? 

Скільки іще мені мучитись 

Скільки ж я буду страждать? 

Під музичний супровід 

Людство прагне Всесвіт осягнути 

І себе у ньому зрозуміть. 

А тривожне «Бути чи не бути?» 

Страшно над країною висить. 

У Юннатії , у домі вселюдському, 

Протиріч і негараздів тьма. 

Будьмо, люди, обережні в ньому, 

Іншого житла у нас нема. 

 

1-й: У Німеччині, у Ліппе побували. 

Надихнула ця поїздка нас. 



2-й: Що аж об’єднались у парламент 

Та й туди запрошуємо і вас. 

3-й: Щоб проблеми вирішити у момент із листям 

І наповнити повітря киснем. 

4-й: З владою компостування ми обговорили , 

Цей проект у дію запустили. 

5-й: Проблеми екології ми піднімаєм.   

6-й: І кризу в місто ми не допускаєм. 

Дзідзьо: Яка ще криза? Разом ми все подолаємо !!!! 

Гість програми Дзідзьо вибігає на сцену і починає співати (пісня «Вихідний») – 

активізація залу 

Це твоя рідна домівка 

Це Батьківщина твоя 

Ми мусимо всі згортуватись 

Щоб процвітала Земля. 

У світі людиною будь ти 

Та завжди в житті пам’ятай  

Не знищуй в природі нічого 

А краще ти їй помагай. 

Приспів: 

Я люблю її до нестями 

Люблю і пишаюся тим 

Що можу зробити щось гарне 

І добре вам буде – усім. 

Під спокійну мелодію  пісні Дзідзьо «Наречена»: 

Все в житті має свій початок 

Кожна стрічка – кольорова 

У віночку має мову. 

Кожна стрічка щось та й значить, 

Добре серце це побачить. 



Під ці слова виходить юнак з великим вінком, а діти по одному - з стрічками 

відповідного кольору виходять на сцену говорять слова і кріплять стрічку  

до вінка. 

1-й: Коричнева стрічка – це ґрунт та торфи, 

Волинське багатство нам слід зберегти. 

2-й: А жовті стрічки – це промінчики сонця, 

Які заглядають у кожне віконце. 

3-й: Стрічка зелена – Волині ліси, 

А темно-зелена – це наші гаї. 

4-й: Блакитная стрічка – озера Волині, 

А синя темніша – річки швидкоплинні. 

5-й: Оранжева стрічка – це сльози сосни. 

Волинський бурштин нам слід зберегти. 

6-й: А ця фіолетова те означає - 

Природні багатства любити навчає. 

1-й: Рожевая стрічка – багатство й достаток, 

Обовязок наш – передати у спадок. 

2-й: Червоная стрічка – любов до Землі, 

Давайте любити її й берегти.  

Діти танцюють , а потім під музику йдуть за куліси. 

Звучить мінус пісні Г. Лепса «Зеркала» , дівчатка  по одному виходять на 

сцену і при цьому говорять слова: 

1-а: Якими барвами буде зафарбований цей світ залежить від нас. 

Кожна хороша справа примножує добро. 

2-а: Завтрашній день буде неповторний, коли пануватиме  гармонія. 

Наявність теплих та холодних кольорів залежить від нас. 

3-я: Хто може змінити цей світ? 

Ми можемо вам це показати….   

Коли дівчата говорять слова, хлопці на задньому плані виходять із дзеркалами, 

але повернутими до залу написами ЦЕ ЗРОБИМО МИ, а коли говориться, що 



ми можемо це показати, хлопці перевертають надписи і спрямовують 

дзеркала у зал, де кожен може побачити себе у ньому. 

Фінальна пісня («Ми – молодь України», діти танцюють з прозорими 

різнокольоровими парасольками ) 

Все, що було – згоріло, 

Сонце зайшло – стемніло. 

Розум заполонило, 

Серце моє закрило. 

Люди, неначе звірі, 

Все те, у що я вірив, 

Зникло так, як вітер, 

Та почорніли квіти... 

Приспів: 

Ми змінимо світ! 

Зітрем стереотипи! 

Ми - молодь України,  

Її шалені діти! (3) 

 

Ми змінимо світ! 

Ми можем це зробити!.. 

Ми змінимо світ! 

І будем  це робити!.. 

 

Вишиковуються в одну лінію під мелодію з фільму « Останній москаль» по черзі 

виконують поклон, дякуючи глядачу і покидають сцену. 

 

 

 

 

 

 



Сценарій виступу колективу екологічної просвіти «Зелена планета» 

Донецького обласного еколого-натуралістичного центру  

(м. Краматорськ) 

 

 

 

Керівник колективу: 

Аліна Касьянова 

 

 

Вихід  

Мінус «МОНАТІК-Мудрые деревья» 

На екрані демонструються фото команди від перших виступів до 

теперішнього часу 

 

Настя. Ми вас вітаємо радісно і щиро, 

Лера. Ми вам даруємо повітря свіжого ковток. 

Ілля. Ми вам бажаємо щастя й миру, 

Єгор. І хай природа усміхається вам кожен крок. 

Настя. Всім привіт 

Єгор. Ми команда Зелена Планета  

Ілля. Краматорського НВК  

Настя. ЗОШ№32 

Лєра. Все, що побачите, все що почуєте - всім розкажіть! 

Єгор. На хвильку з природою в контакт ви ввійдіть! 

Настя. Ось такий ми народ рішучий, 

Лєра. І хочемо вам сказати  

Ілля. Донеччину від забруднення і вимирання 

Будемо ми рятувати. 

Рома. (виходить із зали) Зупиніться, СТОП!  



(звертається до глядачів в залі) Ось ти, хлопець, з команди еко просвіти! Ти 

знаєш про екологічні проблеми людства, та хоча б свого міста? 

А ви дівчата, от ви з якого міста? Про проблеми своєї місцевості знаєте? І далі 

що? 

Єгор. До чого це ти? 

Рома. Та кожен з нас про це знає! Розказують-розказують-розказують… 

Навіщо про це зараз знову? Набридло, я пішов звідси. 

Ілля та Єгор разом. Стій, друже! 

Рома. Чого це? Хіба ми можемо реально брати участь в охороні навколишнього 

середовища? Та чи можу я сам змінити ситуацію на краще? 

Ілля. Можеш! 

Єгор. Якщо діяти не одному 

Ілля та Єгор разом. А разом 

Ілля. Пліч-о-пліч 

Єгор. Злагоджено та рішуче 

Рома. А ви самі готові до таких дій? 

Ілля та Єгор разом. Ми вже діємо! 

Єгор. Зараз розкажемо!  

Ілля. Приєднуйся до нас!  

Рома. Добре. Спробую.  

Ілля. А де ж наші дівчата?  

Єгор. Зараз вийдуть і ми покажемо всім з чого треба починати! 

Пісня на мотив MOZGI – Полюбэ 

Виходять дівчата з еко-торбами в руках. Хлопці танцюють 

На екрані демонструється текст пісні: 

А я екологічний адвокат 

Розповім про себе я цікавий факт     

Моя робота світ захистить 

А ви мені в цьому допоможіть 

(Ух, а ви допоможіть) 

 



Зараз головне цей пластик зупинити 

І швидко сортувати всіх людей навчити 

Так, нам треба правильно вчинити! 

 

Ух-ти, ах-ти, ми з еко-команди 

Прийшли допомогти цей світ врятувати,  

такі ми здатні,  

Ми проти зради  природи 

Ти впізнаєш наші еко-торби 

Ти впізнаєш нас дуже швидко, по очам, наповненим вірою 

Я знайду той пакет, що в кармані ховаєш 

Так, ти все знаєш! 

Сортувати починаєш! 

 

Будь в тренді! 

Приєднуйся до нас! 

Люби природу! Не будь байдужим! 

Зробі й собі таку еко-торбинку! 

Це модно! 

 

Ось, що маєш знати полюбе 

Не бери пакетик в АТБ! 

 

Музика 

________Сцена «ПРЕЗЕНТАЦІЯ ВЛАСНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ»___________ 

Лєра. Про охорону природи можна співати багато пісень, але більш корисним 

буде для нас із вами те, що робимо саме ми.  

Настя. За цей рік ми виростили ціле дерево добрих вчинків та наповнили його 

своїми досягненнями. 



Музика фоном. Виноситься реквізит: магніти із символами добрих справ та 

дерево. На Екрані слайди, що демонструють фотозвіт із діяльності команди 

за 2019-2020 н.р. 

 

Єгор. Сьогодні підсумки підводимо 

Роботи нашої команди 

Адже чотири роки разом 

Скажіть, багато це чи мало? 

Лєра. Влітку не лише відпочивали 

Ще й у національному еколого-натуралістичному центрі побували 

Досвідом ділилися – досвід переймали 

На навчальний рік роботу планували. 

Настя. А ще влітку на базі школи Міський екологічний табір  EcoWay 

працював. 

І кожен учасник подорожував, досліджував, вивчав, проєкти розробляв. 

Ілля. Квіти кожен з нас дійсно дуже полюбляє 

Навіть кожен клас на подвір’ї свою клумбу має. 

Микита. Восени громадські місця та шкільну територію прибираємо 

Протягом року проводимо просвітницьку роботу –  

Селищну громаду до екологічної культури привчаємо. 

Єгор. Ми діємо, і головне наше завдання – 

Це тісна праця з органами місцевого самоврядування. 

Рома. Цьогоріч учасники команди брали участь в роботі сесії селищної ради. 

Депутати зустріли гостинно і були дуже раді. 

Ми своє обурення щодо спалення листя показали. 

А також власний соціальний ролик «Ми хочемо вільно дихати» презентували. 

Лєра. Наше правило просте: 

Якщо хочеш у своїм краї в добрі, здоров’ї жити –  

Сам не сміти й нікому не давай смітити! 

Настя. Та сортуй!  Як ми! 

У проекті «Схід сортує» ми участь вирішили брати, 



Контейнери отримали, аби тверді побутові відходи сортувати. 

Часу не гай, відходам друге життя, як ми, давай! 

Ілля. Шкільний проект «Eco handmade» розробили, 

На зльоті учнівських бригад, трудових та аграрних об’єднань високу оцінку 

заслужили. 

Микита. Постійними учасниками та переможцями обласного конкурсу «Стоп, 

сміття!» ми стали. Усім про те, що сміття – ресурс, ми розказали. 

Єгор. Навчи всіх навколо! Як навчилися ми! 

Активні учасники Всеукраїнського проекту Zero waste school Ukraine.  

Ми провели в закладі день Zero waste, 

Де були майстер-класи та не один квест! 

Рома. А коли приходить до країни зима 

Про братів наших менших дбаємо 

Годівнички у шкільній майстерні  

Власноруч виготовляємо. 

Лєра. За підтримки РЛП Краматорський  

Проводимо Зелені уроки для учнів молодшої ланки. 

Зберігаємо первоцвіт, ялинку,  

Допомагаємо тваринам узимку. 

А ще залучаємо громаду  

до шкільних проектів селищного масштабу. 

Настя. Від департаменту екології та природних ресурсів 

Подарунок прийняли - важливий досвід перейняли: 

Без жодного обмеження пересувну станцію моніторингу повітря вивчали, 

Навіть журналістам телебачення інтерв’ю давали.  

Ілля. На обласному фестивалі «Учнівські республіки – майбутнє держави»  

В номінації «Екологічні проєкти» призерами стали. 

Микита. Ми прагнемо до позитивних змін, 

Але й про традиції дбаємо: 

Щороку до Дня Землі  п’ятикласників  

до дитячо-юнацької організації приймаємо. 



Вони відтоді горде звання – «мурашки» – мають, 

Природу бережуть і захищають. 

Єгор. В межах шкільного проекту «Екологічними стежками України» 

подорожуємо країною, щоб більше дізнатися про цікавинки нашої 

Батьківщини. 

Лєра. Є питання? Підписуйся на наші сторінки в інстаграм, щоб першим дізнаватися про 

круті екоініціативи. Приєднуйся до нас. Ми чекаємо саме на тебе! 

Рома. Екологічної роботи в нас іще багато 

На це звичайно треба силу та здоров’я мати. 

Настя. Країні Юннатів в цьому році 95! 

Давайте ж не будемо про наші добрі вчинки забувать! 

Демонструють дерево 

Рома. 95… Цікаво… Що це за країна Юннатів така?. 

Ілля. Хочеш дізнатися? Якщо хочеш, ми розкажемо тобі! 

Лєра. Так, навіть покажемо. Вирушимо в минуле? 

Єгор. А допоможе нам в цьому чарівний календар. Несіть його сюди. 

Виносять календар. Переставляють дерево. 

Настя. Інструкція. Перегорнеш сторінку назад і опинишся в минулому. 

Рома залишається один на сцені. Перегортає сторінку. Музика 

На календарі написано «1958 рік» 

Рома. (читає з календаря) 

Ой, так це ж рік, коли було побудовано нашу школу. Цікаво… 

СЦЕНА «МИНУЛЕ» 

На екрані слайди із фотографіями минулих років 

Лунає барабанний дріб 

Настя. Раз! Два! — Три! Чотири!  

Три! Чотири! - Раз! Два! 

Хто крокує разом в ряд! 

Дружний наш загін ЮННАТ!  

Розгортають плакат 

Єгор. На сьогодні на пришкільній ділянці у 3,5 га маємо: 



Настя. У саду, що має площу 1 га діти під керівництвом вчителів вирощують 

фруктові дерева.  

Єгор. Крім фруктових дерев ще й декоративні. 

Настя. На садибі школи існує також ягідник.  

Єгор. Посаджені й ростуть 150 троянд.  

Настя. Вся садиба обсаджена кущами бирючини – кілька тисяч кущів. 

Єгор. В школі є квітник, на якому діти вирощують різноманітні квіти. 

Настя. Колектив учителів та учнів нашої школи здійснює роботу на 

пришкільній ділянці під девізом: «За твою працю Земля подарує дива!» 

Єгор. Всім садам цвісти!  Настя. Всім полям колоситися! 

 

Музика барабани. Проходять сценою. Далі з барабанами інша група. 

Проходять з інструментами (граблі/віники) 

Ілля. Якщо друга хочеш мати,  

Разом з сонечком вставай!  

І до всього, що є в світі  

Руки сміло прикладай!  

Лєра. На сьогодні маємо: прибрано на території селища: сквер та площу в 

центрі селища, очищено більше ста погонних метрів тротуарів. 

Ілля. Обкопано 60 дерев. 

Проходять далі сценою. 

Ілля. Гей, до нас летять пташки –  

Наші друзі-співаки. 

Настя. Вже для вас готові хати 

Змайстрували їх юннати. 

Єгор. У нас юннати – друзі щирі 

Лєра. Вони готують вам квартири! 

 

Виходить Микита зі шпаківнею та птахом 

Микита. Між дорослих та малечі 

Пташка бачить все навкруг: 



Дружньо сяде вам на плечі 

Якщо ви їй справжній друг! 

 «Стоп-кадр» 

Рома. Так, ми не маємо права забувати про те, що робили наші попередники.  

Ну що ж, вже час повертатися. 

Перегортає Календар. Рік 2020 

СЦЕНА «ТЕПЕРІШНЄ» 

Рома. Пройшло не так вже й багато часу, але подивіться як змінилося 

теперишнє… 

Мінус «Hardkiss – Жива» 

Виходять по черзі та стають клином, беручись за руки. На екрані 

демонструються природні катаклізми. 

Лєра. Щогодини на нашій планеті 2000 т кислотних опадів випадає у північній 

кулі 

Микита. 55 осіб отруюються та гинуть від пестицидів та інших хімічних 

речовин. 

Настя. 5-6 видів тваринного та рослинного світу зникають. 

Єгор. Щохвилини знищується 50 т родючого ґрунту внаслідок неправильного 

користування. 

Ілля. В атмосферу виділяється більше 12 000 т вуглекислого газу. 

Рома. Чому так відбувається? 

Лєра. До яких наслідків це може призвести? 

Чи  можна зупинити процес знищення природи? 

Микита. Чи зможуть діти 21 століття слухати спів солов’я, бачити зірки, 

купатися в морі? 

Ілля. Невже, все що робили юннати в минулому…і все, що робили ми… все це 

дарма? 

Єгор. Так у нас же є чарівний календар! Можемо дізнатися! 

Перегортають сторінку. На сцені Рома.  

Читає. На календарі 2065 рік 

Рома. Цікаво, що підготувало для нас майбутнє? 



 

Музика фоном. Вихід із реквізитом МЕТЕЛИКИ.  

На екрані відео «Фантастична природа» 

На фоні музики слова. Ходять сценою. Озираються, зупиняються. Сідають на 

краю сцени. 

Рома. Ви тільки-но подивіться, яка краса… А ви знаєте про що я мрію?  

Єгор. Про що? 

Рома. Я мрію про те, щоб людина жила в гармонії з природою. 

Ілля. Так і буде… 

Єгор. Тож, може й краще є десь міста і села та тільки в нас  

Така мальовнича природа і такі синьоокі джерела. 

Микита. І це не сенсація вам, не новинка  

Приїздіть у Шабельківку в гості –  

Зробіть тут екологічну зупинку! 

Микита. Мені подобається таке майбутнє. 

Ілля. Це, напевно, справа в тому, що люди зрозуміли свої помилки та стали 

дбайливіше ставитися до природи.  

Рома. Треба зрозуміти й нам нарешті, що все в наших руках. (метелик 

«сидить» у долонях, а потім «летить») 

Рома. Ну що ж… вже час збиратися додому. 

 

Перегортають календар 

СЦЕНА «МАЙБУТНЄ» 

Єгор. У людства повинно бути ось таке майбутнє.  

І воно може бути світлим.  

Ілля. Нерозв’язних проблем немає.  

Лєра. Пройти небезпечну ділянку шляху в майбутнє допоможе світло 

екологічних знань активність та вміння діяти!  

Музика 

Настя. І ми -  це не майбутнє! 

Рома. Ні, ми це теперішнє!  



Микита. МИ – це зараз!   

Разом. Діємо зараз! 

Пісня на мотив «Оля Полякова - Секундочку». На екрані демонструється 

текст пісні: 

Люди майбутнього!  

Будьте дбайливі,  

Ви маєте досвід тисячоліть!  

Природа й людина - єдине ціле,  

Їх неможливо ділить.  

 

Вчіть і досліджуйте рідну природу, 

І для нащадків своїх збережіть. 

Не зупиніть шлях історії людства  

На жоден крок, жодну мить.  

 

Ми чисті річки, чисті озера  

Хочемо Вам залишить,  

Щоб на планеті Земля ніколи  

не пролунало: «ДОПОМОЖІТЬ!» 

 

Люди майбутнього!  

Будьте дбайливі,  

Ви маєте досвід тисячоліть!  

Природа й людина - єдине ціле,  

Їх неможливо ділить. 

Приспів 

Стій,  хвилину! 

Ти зупинись, людино! 

Лиш тільки нас послухай, тільки нас послухай 

Майбутнє  зміниш тільки ти! 

 

Стоп, хвилину! 



Ти подивись, людино! 

Ми ще не все сказали, ще не все сказали 

Зробити крок не пізно! 

 

Лєра. Давайте зробимо крок для збереження природи нашої батьківщини  

тому що саме тут, в Україні, жити нам, нашим близьким.  

Музика фоном, на екрані фото учасників команди 

Настя. Я хочу сказати простими словами, 

Про те, що турбує мене вечорами, 

Єгор. Про те, як в думках я малюю картину, 

Якою я бачу свою Україну! 

Рома. В моїй Україні не плюють на підлогу, 

Отримують і надають допомогу, 

Лєра. І молодь моя не п'є і не курить, 

Займається спортом, співати так любить! 

Ілля. В моїй Україні чемні дівчата! 

А хлопці вміють їх щиро кохати! 

Микита. Навчаються жити, читають книжки, 

І горді від того наші батьки! 

Лєра. В моїй Україні немає кордонів! 

І море, і сонце, Дніпро, терикони, 

Настя. Карпати зимою в засніжених шапках,  

Моя Україна! Люблю її! Крапка! 

Музика. Беруться за руки. Ухід  «І все буде добре…» 

Настя. Зелена Планета ! 

Єгор. З мальовничого селища Шабельківка! 

Лєра. Будьте здорові! 

 

 

 

 



Сценарій виступу колективу екологічної просвіти «Екосвіт»  

Центру позашкільної освіти ім. О.Разумкова Житомирської області 

 

 

 

Керівник 

колективу: 

Ніна Ваховська 

 

 

Головна ідея: ціннісне ставлення до природи, до людей, до себе, сформоване в 

країні Юннатія, діти пронесуть через усе життя. З Юннатії в Україну – любов 

до природи, відповідальне ставлення,  раціональне використання природних 

ресурсів. 

01 Заєць: Стій! Стій Вухань! Ну куди ж ти поскакав? От неслухняні! Ви не 

бачили моїх зайченят? Ніч не спала, одяг святковий підготувала, гостинці у 

торбинку зібрала!  

02 Вовк: Навіть гість заморський їде, святкувати будемо гідно. Статус має 

дивовижний, ми вовки прості, ну а він червонокнижний. Зберегти мене зуміли, 

тож сказати мушу слово, рятувати вас потрібно, ця проблема вже не нова. 

03 Свято: Всі зібралися на свято!!! Прибираємо, прикрашаємо, всі листочки 

розправляємо, квіти ми порозпускаємо. Хай метелики літають. Свято!! Свято 

наступає!!!.  

Тих, хто нас оберігає, любить і милується. Тих, хто мудрість має, про природу 

добре дбає – з ювілеєм ми вітаєм! 

04 Злата Огневич: 95 років! Юннати відкривають нове! Досліджують 

незвідане! Пізнають прекрасне! 



95 років! Юннати охороняють! Відновлюють! Насаджують! 

95 років! Юннати зберігають традиції та йдуть у ногу з сучасністю!  

Країні Юннатії – 95!!!   

Відео 1 

05. Гімн: 

Повір в цей світ, в якому стільки різних надій 

Повір у світ моїх дитячих мрій 

 Просто завжди природу люби 

 Знаю це зможеш ти 

 Важливі здобутки  маленьких дітей 

 У храмі природи 

          У серці людей 

Країна юннатів – родина моя 

І разом – ти і я!!! 

06 Історія: 95 років пройшло з того часу як Урядом країни засновано Київську 

біологічну станцію, нині це Національний центр еколого-натуралістичної 

творчості.  

«Пройде порівняно невеликий проміжок часу і наша трудова школа буде 

пишатися юннатівськими гуртками», - зазначив перший директор Ф. М. 

Трескін.  

Наша юннатівська родина росте та розвивається. 103 еколого-

натуралістичних центри, 5 філій, 3 дитячих ботанічних сади, 6 тис творчих 

об’єднань, у м. Бердичеві – 500, у Житомирській області – більше 2000, в 

Україні – 10 тис жителів країни Юннатія».  

Квітуй юннатівська родино! 

В ім’я людей, природи, миру!!!  

07 Туристична: Ви чули! Ви чули цю новину. Юннати з Житомирщини 

завітають до нас. Це круто - запросимо їх на велоекскурсію… ні – влаштуємо 

для них кемпінг.. У мене є чудова ідея – запросимо їх до SciensLab, 

фотополювання, проведемо їх екологічною стежкою. Так, і продовжимо 

традицію насаджувати дерева в алеї «Юннатівські кроки».  



Екологічна стежка розпочнеться з місця, де живе казка у ранковому сні.         

Чуєте, лине гомін по узліссю… 

08 Звірі:  

Знайомтесь: патріарх живе у лісі, 

І медаль гойда на вітах, 

Мабуть щось здійснив велике! 

Так! Це ж наш  дуб, 

Навесні зелений чуб. 

Восени стає багряний, 

Всім відомий він та знаний! 

09 Дуб: 

Таємниць від вас немає – 

У прадавню давнину 

саме тут, де зріс і я, прекрасною була земля.  

Тут майстерні працювали, 

Люди шкіру обробляли, 

Без дубової кори обійтися не могли. 

Насадили парк дубовий. 

А найстарший із них я - 

Тому, ця юннатівська медаль моя. 

Ми гідні заповідних територій, 

Підпадаємо під моніторинг 

Та дослідження всього ландшафту, 

Бо ж несемо віковічну варту. 

 Звірі: 

Крук. Кру-кру! Хоч найстарший 

Диво-дуб, та я крутіший, 

Бо гніздо своє будую 

Там, де вітер лиш ночує 

У самому верховітті. 

Дуб: Де шумлять мої дубові віти, 



Тож і я тобі допомагаю - 

Для життя умови маєш. 

Сойка: Повідомити вам маю: 

я, сойка,  жолуді збираю  

тож дубовий ліс саджаю.  

Зайчики: Ну а нам, зайцям, смакує 

Те, що зуби нам лікує, - 

Це смачна кора дубова, 

Як погриз – то став здоровим. 

Можна бігати, стрибати, 

Утікаючи петляти, 

Загалом цікаво жити. 

Як нам дуба не хвалити!!! 

Крук: Ну,  це так: і кремезний, і міцний, 

Віковічний дуб цей. 

Дуб: За дослідженням юннатів 

я отримав цю відзнаку - 

Як найстарший дуб у лісі 

Всі. Бережімо  «Патріарха». 

 

Ми, юннати, традиції маємо,  

Заповідні території оберігаємо 

Це вибір кожного із нас 

Тож не  змарнуй і ти свій час. 

10 Не будь байдужим: 

Юннат не може бути байдужим 

До природи, до людей, до себе 

Говори переконливо про проблеми природи і тебе почують 

Покажи прекрасне у довкіллі і його відчують – 2 

Зроби добру справу до природи і тебе підтримають – 2 

Не будь байдужим, не мовчи 



Природа потребує – захисти!!! 

11 Марув 

Ми проводимо моніторинг заповідних територій, 

Щоб кожен пишався своєю історією! 

Діють екологічні стежки,  об’єкти яких охороняємо,  

Про природу рідного міста постійно ми дбаємо! 

Ми проводимо дослідження екологічного  

стану об’єктів природи. 

Юннати! Ми віком юні, молоді, 

та цінність наших справ не зменшують роки! 

Юннат – це захисник природи,  

Це серця поклик і душі порив 

Якщо ти ясні зорі в небі споглядаєш 

Ставай юннатом гордо!! 

Якщо ранкові роси й веселий вітер в полі 

Твої найкращі ліки 

Ставай юннатом сміло!! 

Досліджуєш, експериментуєш 

Юннатії вірним другом завжди ти будеш!!! 

Ми проводимо сортування сміття,  

Щороку насаджуємо дерева та прибираємо рідне місто, 

Беремо участь у еколого-патріотичних акціях 

«Земля єднає нас, а ми єднаємо її» 

Проводимо благочинні акції з розповсюдження саджанців дерев 

Ми кожному новому юннату по-справжньому радітимемо, 

З ним будемо дружити і плідно працювати! 

  

Майбутнє в молоді в руках, і це не гасло, .. 

а перспектива жити й процвітать, 

моя земля, то є моє багатство, 

і кожному це варто відчувать! 



(повертаються і йдуть, лінія по діагоналі) 

 

12 Місця щасливих людей: 

Це відчувають ті, хто все своє життя  

Стоять на варті захисту природи. 

Відео 

Нам приклад є із кого брать 

І ми продовжимо цю справу 

І разом зможем відстоять 

Всі на життя 

Природи право 

13 А пам’ятаєш:  

А пам'ятаєш 

Намети наші у лісі, 

вогонь багаття і ми всі, 

Місця щасливих людей!. 

А пам'ятаєш 

Наш День юнната щорічний 

Він поєднав нас навічно, 

Місця щасливих людей!. 

А пам'ятаєш  2019 рік – Всеукраїнський конкурс «Юний дослідник» - 3 місце 

А памятаєш Всеукраїнський конкурс «Природи ніжний пагінець» - 2 місце 

А памятаєш – Обласний конкурс «КіноЕкофест» - 1, 1, 3 місце 

А памятаєш щорічна участь в акціях «Годівничка», «Зустріч птахів», 

«Міжнародний екологічний конкурс».  

А ПАМЯТАЄШ?!!! 

14 Мій край: 

Даша 

Ми не забудем і понесем з Юннатії в Україну 

мир, радість, різнобарвний світ,  

і педагога слово і закон єдиний, 
Закони 

Юннатії! 



щоб залишити свій достойний слід. 

Катя. А знаєш - відповідальності не позичать юннатам,  

в Юннатії це основний закон,  

Щоб брати щось в природи, 

Слід подбати не перетнуть останній рубікон! 

 

Валерія. Тож є закон – примноження природи 

І ти дотримуйся його завжди! 

 

Наташа. Бо справи про збереження природи  

все дужче зачіпають за живе. ... 

 

Ангеліна. І буде у країни світла доля, 

моя Вкраїна житиме завжди! 

Даша. ЇЇ ліси, моря, поля і гори  

впродовж віків не знатимуть біди.  

 

Матвій. Юннатія моя країна,  

хоч вічно юна - мудрості сповна,  

як батьківщина, теж в душі єдина  

і також вічно житиме вона.  

 

15 Гімн: 

Тільки усе живе бережи 

Знаю  -  це зможеш ти 

 Важливі справи  маленьких дітей 

 У храмі природи 

 У серці людей 

Країна юннатів - родина моя 

І разом – ти і я!!! 

 

 

 

 

Примножуй 

Бережи!!!! 

Будь відповідальним! 

Люби! 

Юннат – це назавжди! 

Розумно використовуй!! 



Сценарій виступу колективу екологічної просвіти «Мураха»  

Кам'яницької загальноосвітньої школи I-III ступенів  

Ужгородської районної ради Закарпатської області 

 

 

Керівник колективу: 

Галина Кампо 

 

 

Звучить пісня - ремікс «Буратіно» 

1. Сьогодні свято у всіх нас……. 

В який чудовий гарний час!….. 

Тут я юннат, і ти юннат.  

Багато хлопців і дівчат, 

Яких повсюди впізнають 

Країну нашу як зовуть? 

ЮН - НА - ТІ- Я 

2. Людина тут із юних літ 

Добро несе в казковий світ 

Тому назавжди пам’ятай: 

Ти рідний край свій заквітчай! 

І буде сонечко ясне,  

і небо завжди голубе  

в   ЮН- НА - ТІ- ї 

3. Вітаємо із святом  нас……. 

В який чудовий гарний час….. 

Тут я юннат, і ти юннат. 

Багато хлопців і дівчат, 

Яких повсюди впізнають 



Країну нашу як зовуть? 

ЮН - НА - ТІ- Я 

 

Вас вітає радо Кам’яницька - екобригада!  

М и 

Українці 

Розумні, рішучі, 

Активні, 

Хазяйновиті, харизматичні, 

Артистичні. 

Ми команда «М У Р А Х А» 

Наш девіз: 

Для нас всіх головне питання – екологічне виховання. 

Ми йдем до здійснення мети 

Природу, Землю і Планету зберегти. 

_____далі  Буратіно_виходить___________ 

Ведучий: Ми розкажем про проблеми, 

Що нищать всі екосистеми. 

Природа поступово вимирає, 

і порятунку в нас давно  благає. 

Ведучий:  Ми  прийшли вам  розказати, 

Як  природу шанувати! 

Ведучий: Погодинно! 

Ведучий: щохвилинно! 

Ведучий:  ми працюємо  

Разом:  активно! 

Ведучий: Живемо ми не далеко і не близько! 

Ведучий: Не високо й не низько! 

Ведучий: В межах Євразії , 

Включайте фантазії 

Ведучий: У краю Закарпатському, 



У районі Ужгородському! 

 

Зростаєм ми в прекрасному селі, 

Сформованому не одним століттям, 

Навколо  писаний пейзаж! 

Своїм багатим розмаїттям. 

 

В нас є дуби, буки, граби, 

Берези, вільхи і тополі, 

Клени і  сосни, явори, 

Платани, верби, їх доволі. 

 

Чи є ще десь ландшафт такий, 

з усіх сторін веселками повитий? 

І ми щасливі, що родились у селі, 

де можна із природою поговорити? 

 

Звучить Флешмоб  ДАНС МАНКі Ремікс 

Ти послухай, як струмочок тут дзвенить, 

хто з  тобою всюди, всюди кожну мить 

І послухай, як трава отут росте 

як веде розмову, пісню рідний степ 

Ще послухай, як вода отут шумить – 

це з тобою всюди,  всюди  кожну мить 

 У-кра-їна – рідна, мила ти одна 

Найріднішої  на всій землі нема 

1 учень: Слухайте! 

2 учень: Почуйте! 

3 учень: Відчуйте! 

4 учень: Відчуйте серцем! 

5 учень: Збагніть розумом! 



6 учень: Зрозумійте душею! 

7 учень:  Відчуйте природу  

Всі: Бо ми одне ціле з нею. 

 

 Виходить  Буратіно 

- Ой, куди я потрапив?-  Буратіно 

- А ти хто? 

- Я шукаю країну Юннатію -  Буратіно 

- А навіщо вона тобі? 

- Хочу знайти собі справжніх друзів -  Буратіно 

- Тоді ти звернувся за адресою (всі разом) 

- Але щоб бути юннатом - тобі потрібно випробування! 

- Випробування! Яке ще випробування? -  Буратіно 

 

Під лісову музику  

-  На протязі  всієї  своєї  історії  людина  намагалася  підкорити природу, стати її 

царем та повелителем  

- Цар  звучить гордо, але бездумні дії  людини, яка думає  лише про своє  

збагачення,  призвели до трагічної  кризи 

-  Людина  довгий час вважала, що  природні  ресурси не вичерпні, але виявилося 

не так 

 

Під пісню кота Базиліо виходить кіт з лисицею під музику кота Базіліо 

(трохи танцюють) 

Кіт: Здоров, кумонько? Що нового скажеш? Чи продала все  тут навкруг? 

Лисиця: Що ти, куме, вже й забули ми про теє диво!  Продати вже нема що. 

Всюди криза, інфляція, скрута. 

Кіт:   Бізнес геть вже занепав…. 

Лисиця: Не те що раніше….. 

Музика Мані, мані… Кіт і Лисиця танцюють 



Виходить Буратін: 

Ну а це що за пригода?  

Серед лісу, серед льоду.  

Лютий ще не встиг піти –   

А вони взялись цвісти.  

Квітів я нарву в пакети 

Дома пороблю букети 

Віднесу їх на базар  

І отримаю навар. 

         Ой розумний я купець , 

Я хлопчина молодець! 

         Ану, квіточко маленько, 

        Йди до рук мені швиденько. 

Мальвіна: Постривай лиш зачекай 

Жодну квітку не чіпай 

Як посмів тебе питаю  

Рвати цвіт, що розцвітає. 

Буратіно: Так квіти ці маленькі – нічиї! 

Чому ж нарвати  їх забороняєш  ти мені? 

Лисиця: Все правильно! Ти правильно все робиш. 

Найперше грошенята у наш час. 

Зірвав ти квітку, потоптав… 

Ну,  що поробиш…. 

Та то ж дурниця, ще виросте не раз. 

Кіт: Квітів ти нарви в пакети, 

Дома зробиш з них букети. 

Віднесеш їх на базар  

І отримаєш навар 

 Лисиця: Ти дурнику іще малий, життя такая штука, 

Потрібно вигоду кругом шукать. 

Ходім разом. Нащо тобі наука? 



Навіщо цю природу шанувать! 

Лисиця з котом  Буратіно  починають  граючись задиратись до 

Буратіно.  

Мальвіна: Ти  послухай! Постривай! 

Я не шукаю вигоди й користі. 

Не так як ти, коли  ідеш до гаю 

Думки завжди повинні бути чисті 

Ти бережи природу, я благаю! 

Лисичка: Так, ліс - це диво, ліс - це казка. 

То ж ходімо в ліс, будь ласка. 

В лісі є кущі і квіти, 

В нім сплели дерева віти. (витягує гілочки) 

Вовк:  Трави, ягоди й грибочки, 

В нім чарівні є куточки. 

Ліс – це друг всьому живому. 

Звір і птах живе у ньому (показує ягоди і грибочки). 

Лисичка: Ліс дає всім прохолоду, 

І прозору робить воду. 

Вміє поле захистити, 

Щоб воно могло родити (виймає скляночку з водою). 

Вовк:  Він повітря очищає, 

Ароматом напуває. 

Щедро вміє роздавати 

Все, що є, бо він багатий.  

 

Звучить фонова музика і чути голос за сценою.  

Та десь щось загуло, загуркотіло,  

І хтось порушив мирне існування  

Заметушились птахи, звірі, квіти:  

Чи доживем ми до світання? 

 



1. В час весняний, чи грибна пора, 

чи достигли солодкі суниці, 

весь заповнила ліс дітвора. 

І дорослі прийшли, як годиться. 

2.Тільки чути: Егеййййййййййй (всі) Ауууууууууууууу(всі) 

О природо! Ховай свої чари! 

топчуть папороть, квіти, траву 

тільки б швидше наповнити тару. 

Музика насторожлива 

3. Ніби мамонтів стадо пройшло 

Або кінна ворожа навала 

Все що квітло, буяло, росло, 

Полягло, почорніло, пов’яло. 

4. Недопиті порожні пляшки, 

Тут з яєць шкаралупи, 

Скрізь паперу брудного шматки, 

Ще й консервні бляшанки на купі. 

Мальвіна: 

Ну що  ти  зрозумів? Якщо  хочеш  сюди ще прийти, 

Щоб грибів  чи  суниць  назбирати 

То навчися ти  ліс берегти І красу його  вмій  шанувати! 

Буратіно: Так. Ти прости мене 

Берегтиму пильно ліс, 

Щоб він квітами заріс. 

І допоки жити буду, 

Берегтиму квіти всюди. 

Діти говорять по черзі: 

- кинутий у лісі папірець може ждати д повного розкладу 2 роки; 

- консервна банка – понад 100 років; 

- поліетиленовий пакет - понад 200 років; 

- скло – понад 1000 років; 



- а місце де було багаття не заростає 3-7 років; 

- 1 га лісу очищає 18 млн м кубічних повітря; 

- 1 га лісу це 80 кг їстівних грибів, тони малини 

- до 300 кг меду та лікарських рослин 

Сценка «Земля» 

Природа: 

Жила спокійно я у своїм царстві,  

Усе навколо так цвіло, манило.  

Раділа сонцю, щебетанню птахів,  

І кожен день давав все нові сили.  

Була веселою я у житті своєму.  

І з кожним днем добрішою ставала                                  

Я щедро дарувала всім дарунки,  

Всю свою душу людям віддавала.  

 

Звучить тривожна музика  

Виходить дівчина-земля, стає по середині. Двоє дітей стають з одного боку, двоє 

з іншого. На землі - тканина темного і червоного кольору. 

 

Говорить голос за кулісами: 

Та Ніщо не є вічним. Навіть те, що ми звемо вічністю. І аж ніяк не знаємо, 

що нескінчене, а що зникне  через мільйони років. 

А може й зараз? Ми не знаємо в чому наша участь… А колись у Всесвіті 

дев’ять сестер танцювали навколо полум’я. Сподобатись бажали царю 

Небесному! Та він вибрав тільки одну. Запросив до багаття, не надто близько - 

подалі від іскор, де ніжне полум’я. Вона зігрілась, перетворилась, та спасибі 

сказати швидко розучилась! 

Душа і тіло її змінилось. На її тілі озонові вогнища. У венах нафтові 

клякси, коси з пишного лісу зрізані. І залишилась лиш сивина з пеньків.  



Невже це її стать!? Земля!!! А раптом в один із днів Всемогутній 

розлюбить, охолоне він, задме полум’я. ЩО ж буде з нами? Адже ми її діти, ми її 

діти!  Куди ж нам дітись. 

Самим світ крутити а не крутитись, зігрівати тих хто поряд, а не битись. 

Не мріяти а діяти, жити а не наживатись. І вірити, вірити своєму серцю. Може це 

і є наша вічність. Вона в цю мить . МИ хочемо нашу вічність в цю мить! 

Виходять всі разом: 

Не знищуй ставу! 

Ми жити хочем, як і ти. 

І сонця променям радіти, 

Так само, як і ти! 

 

Ліс наш – це цінність надзвичайна, 

Для нас  - це існування - джерело, 

У ньому вічна сила життєдайна, 

Живих істот без нього б не було! 

Схаменіться ж, люди добрі! 

Разом: Захистіть природу! 

 

Як не буде лісу й ставу – 

Не буде рідного села! 

Слухайте всі! Слухайте нас!  Ми поговорим про тебе, ЛЮДИНО! 

 

Родючі ґрунти стають непридатними до використання! 

І запорукою цього  є твоя, 

Безвідповідальна діяльність, людино! 

 

А ось ці рукотворні гори – це відходи! 

І роблять на Землі вони - багато шкоди! 

Ми добре усвідомлюєм і хочемо сказати: 

 Що все оце сміття – ми маємо прибрати! 



І мусить кожен сил прикласти, 

Щоби якнайменше в довкіллі смітити! 

Бо стане Земля – велетенський смітник! 

Ось був метелик – і назавжди зник, 

Він зник у горах пластику й поліетилену! 

 

А все те, що мусимо десь викидати, 

Ми можемо з  користю переробляти! 

 

Разом:  Сортуймо ж сміття! 

Планету живою лишити ми мусим, 

Інакше сміття її просто задушить! 

 

У вік електроніки й вічних систем, 

Ми маєм позбутись сміттєвих проблем! 

Із гаслом коротким: 

Разом:  «Хай згине сміття!  

Щасливими зробим планету й життя! 

 

Земля здається  людині великою, але в космічному просторі вона 

маленька, і десь на ній є дорогий для нашого серця куточок – наша мала 

Батьківщина, за яку так щемить сердце.  

В наш час склалася загрозлива екологічна проблема. ЇЇ ландшафти 

щомісяця знищуються. Вирубування лісів призводить до  

висушування річок та постійних зсувів грунту. 

На сьогоднішній час сучасна людина споживає в рази більше ніж його 

предки. Щороку обсяги споживання зростають а разом з ним зростають і обсяги 

споживання відходів. Кожен українець щороку створює понад 330 кг  сміття. 

Понад 160 гектарів землі заполонені сміттєзвалищами.  

Осушення полів, розорювання луків, степів призводить до знищення 

рослинності та тваринного світу. Забрудненням промисловості, енергетики 



транспорту до кінця століття буде щогодини вимирати один  з видів живих 

істот на землі. Вже дуже рідкісними стали лебеді, кажани, соколи, деякі види 

риб і раків. 

Більше мільярда людей використовують неякісну воду. Через це щорічно 

вмирають 3,5 мільйони дітей. Щороку стан річок, озер і підземних вод України 

погіршується. Причиною цього є ряд проблем. Забруднення водойм, викиди з 

підприємств надмірне використання природних ресурсів, замулення і 

заростання водойм. 

9 з 10 жителів нашої планети дихають забрудненим повітрям. Довге 

перебування в забрудненій атмосфері може відкинути людину назад у розвитку 

на один рік освіти. Близько 7 мільйонів людей у всьому світі щорічно 

помирають через забруднення повітря.  

І вся наша робота передбачає написання листівок, рефератів, 

виготовлення стінгазет, конкурси малюнків та фоторобіт. Підведення підсумків 

та висвітлення звітів на сайті школи та соцмережах. 

Щорічно ми беремо участь у акціях: 

 «Майбутнє лісу у твоїх руках», «Посади дерево» та «Збережи ялинку»; 

 В школі ми провели акцію «Сортування сміття» 

 Також проводимо акції: «Годівничка», «Допоможи тваринам» та 

«Зимуємо без проблем». 

 Щороку проводимо акції; « Чистий берег», «Дослідження води», 

«Очистимо джерело». 

 Проводимо акцію «Ми проти спалювання сміття»  

 Нами вже видрукувано багато листівок та газет. В нашій школі 

щоденно працює міністерство інформації. 

 Природоохоронна робота проводиться під гаслом: 

Разом: Щоб б з природою дружити - треба їй добро творити! 

Станьмо на варті власного майбутнього! 

Мій рідний край, моя маленька Батьківщино! 

Ти наче пісня солов'я, що над землею лине. 

Щасливий той, хто обходив стежками 



Оті гори, кручі й луки. 

Люблю твої поля безмежні, 

Зелені трави прибережні –  

І повноводний твій Уж 

І ліс, - краси її вінець. 

Одна ти в мене Батьківщина, 

Я іншої не знаю, 

Ти будеш жити, Кам’янице,  

Мій Закарпатський краю. 

Село моє, мій дивосвіт!  

Колисочка подій 

Лишила ти глибокий слід у пам'яті подій.  

Все найдорожче збереглося що діялось збулося. 

Моє найглибше джерело. Село - моє село! 

Мій рідний краю, люблю тебе безмежно я!» 

 

Звучить фінальна пісня 

 

 

 

 

 



Сценарій виступу колективу екологічної просвіти «Делівчаночка» 

Делівського ліцею Олешанської сільської ради ОТГ  

Тлумацького району Івано-Франківської області 

 

 

 

Керівник колективу: 

Галина Габурак 

 

Звучить пісня 

Іван: Вас вітає команда екологічної просвіти Делівського ліцею       

Всі разом: «Делівчаночка» 

Щастя здоров’я усім Вам бажаємо  

І виступ за темою: «Країні Юннатії - 95» 

Всі:  Розпочинаємо! 

Іван:  Всі: Ми (разом) 

 Ерудовані, екологічно - підковані.   

 Креативні, комунікативні.  

 Обдаровані, організовані  

 Сміливі, та справедливі.  

Всі: В нашій команді:  

1 Я цікавлюсь елементами ландшафтного дизайну – Вадим  

2 Я захоплююсь фотографуванням природи - Женя 

3 Моє улюблене заняття – вирощування квітів – Марія  

4 Займаюся вивченням забрудненості водойм району  - Аліна  

5 Допомагаю дорослим в очищені населених пунктів від сміття  - Настя  



6 А я в майбутньому після закінчення ліцею планую займатися туризмом. - 

Іван 

Вадим: Ми прийшли агітувати за природу, 

ВСІ: Щоб зберегти для нашого народу. 

Женя: Ми тільки починаєм в світі жити, 

ВСІ: А вже життя це маєм боронити 

Марія: Від біди, яка може статися з нами в недалекому майбутньому. 

Аліна: Від біди, яка може статися із нашою чудовою землею. 

Настя: Від біди, яка може прийти на нашу планету, якщо людство не 

схаменеться. 

Іван  Наш девіз: «Природа рідна – наша втіха, ми збережем її від лиха»! 

Іван: Наше кредо: Край свій рідний зберігай – Думай! Дій! Допомагай! 

Вадим: Ми прийшли не для забави, 

В нас до вас важливі справи. 

Женя: І серйозні питання 

Марія: Тож слухайте! І почуйте! 

Аліна: Відчуйте серцем! 

Настя:  Збагніть розумом! 

Іван: Зрозумійте душею! 

Разом: Відчуйте природу в собі. 

Вадим: Найбільший скарб людства - це Земля! 

Земля - то мати, що на любов багата. 

Земля - колиска наша осяйна. 

Земля - то мудрість і освята, 

Від неї хліб і цвіт, і рідна хата. 

Женя: Мій рідний край – моя ти Делева! 

Частинка України – Батьківщина  

Земля, де ми живем – для нас свята! 

І зберегти її  в нас місія  єдина! 

Пісня  

Вадим: Юнаттівському натуралістичному центру – 95 років 



Іван:  95 – років невтомної праці 

Вадим: Сотні екологічних організацій за збереження навколишнього 

середовища 

Іван: Тисячі юних захисників природи  

Настя:. Яке маленьке слово, 

А скільки ж відданості в нім. 

Дитина, що завжди готова 

Природу берегти для всіх. 

Марія: Дитина, яка дуже дбає  

Про все живе навколо нас. 

Яка всьому допомагає, 

Корисно витрачає час. 

Аліна: Юннат і в сонце, в сильний вітер, 

В холодний дощ і в мокрий сніг 

Не пощадить себе ніколи, 

Аби лиш іншим допоміг. 

Женя: Відлік юннатівського руху в Україні ведеться з далекого 1925 року і МИ 

є його частинкою.  Адже ми, як і ті, хто стояв у витоків юннатівського руху, 

дбаємо про природу, дбаємо заради чистого та здорового навколишнього 

середовища. 

Вадим:. Шкільна агітбригада працює котрий рік 

І зараз про роботу представимо наш звіт. 

(Разом) Ми: 

- Розповімо!  

- Покажемо!  

- Застережемо!  

Вадим:  Бо де б нас не спіткало лихо:  

Женя: На землі чи під землею,  

Марія: На воді чи під водою,  

Аліна: В будь-який час дня і ночі,-  



Настя: В будь-яку пору року,  

Іван: За будь-яких обставин,  

(Разом): «Делівчаночна » - завжди  на варті природи! 

Настя: А зараз ми завітаємо на телевізійне шоу «Говорить Україна» 

Іван: Доброго дня! 

Це шоу «Говорить Україна» на телеканалі Україна. І я Іван Винничук. Вітаю 

Вас. 

«Екобригада в нас одна- її колиска Делева» ось тема нашої сьогоднішньої 

програми. Давайте дізнаємось чи справді це так.  

- Зустрічайте наших головних героїв:  

Він бачив, як будували школу.  Вона вчителька екології.. 

- Розкажіть нам і цілій Україні  коли то все почалося…. 

Вадим: Почалося все тоді 

Як збудували школу ми  

У далекім 1977 році 

І вже тоді на кожнім кроці 

Агітували за природу, 

Її важливість, її вроду. 

 

Створили вони еко-гуртки 

Бо активістами були 

І розробляли плани всі 

На поміч матінці - Землі 

 

Женя: І як відтоді почалося 

І закрутилось, понеслося 

Агітували всюди ми 

В район і в область аж дійшли.. 

 

І як від тоді вкорінились 

Так у районі залишились 



Завжди на перших ми місцях 

 

І в області усі роки  

Достойно представляли ми  

Наш Тлумацький прекрасний край 

 

То доля в нас така була  

Займати призові  місця  

Бо вмієм Землю захищати 

І досвід свій передавати. 

 

Іван: 

- Ну так. Все зрозуміло…але в чому проблема? Не розумію. Може вони нам 

допоможуть. Вони – учні Делівської школи…але як уже повідомили  - ліцею. 

То що ж  стало поштовхом до такої справи? 

 

Пісня 

Вадим: 

1. Колись давно зібрали і збори і нараду 

І вирішили в Делеві створить Еко-бригаду. 

Щоб землю захищати, природу берегти 

Щоб разом нам усім планеті помогти 

Женя:  

2. І назву ми ретельно,  розумно вибирали 

Де-лів-ча-но-чка – ми її назвали 

Щоб було ясно всім, усюди і завжди 

Делівчани вміють природу берегти. 

Іван:  

-  То розкажіть же нам – що робили ви усі оці роки?  

Марія:  

3. Розкажемо ми Вам уже не по секрету  



Були у ті часи «За чисту ми планету» 

В 2010-тім Франківська досягли 

Агітували серцем і першість  зайняли 

4. А у наступнім році шкільна агітбригада  

Зібрала усі сили і була дуже рада 

Боротися разом за «Чистоту довкілля» 

Щоб зупинити те людини рук свавілля 

5. 2012-тий – був рік на захист лісу 

І вже тоді до чаю давали ми мелісу 

Спокійно все сприймати тоді вже не могли 

Людина ж бо додумалась всі вирубувать ліси. 

Та допустити ми такого не могли 

І рятували ліс від лиха, від біди… 

Настя: 

6. В 2013- тім тварин ми захищали  

Червону книгу України разом  всі вивчали 

Тварин ми годували, Робили годівнички 

Щоб не були голодні ні олень, ні синички 

7. І про рослини рідкісні не забували ми 

І фауну і флору щоденно берегли 

Наступний рік посиленно охороняли квіти  

Під гаслом «Ми - юнатти - Збережемо первоцвіти» 

8. «Вода – то є життя»  - нагадували всім  

Охороняєм річку ми у краю своїм 

Могутній наш Дністер просив вже допомоги 

Бо ставлення людини терпіти не мав змоги. 

9. В 2015-тім нараду ми  зібрали 

До депутатів звернення упевнено писали 

Потічок, річку, джерело просили зберегти 

«Вода – то є життя» - казали людям ми  

10. 2016-тий - насичений був рік 



Про цю проблему  знав тоді вже кожен чоловік 

«Ви бережіть ґрунти» - просили ми людей 

«Залиште трохи чорнозему для своїх дітей» 

Просили не палити і листя і траву 

А відновляти й зберігати земленьку свою 

Аліна:  

11. 2017-тий – то рік великих змін 

Ми не могли підвестися із свої колін  

Ландшафти усі разом казали берегти 

Листівки друкували, і людям роздали 

12. Розумно і по мудрому  просили ми усі 

Користуватись надрами нашої Землі. 

Бо мало вже залишилось багатств на цій планеті 

Репостили послання це  ми навіть в інтернеті. 

13. Ідуть роки, а ми - працюєм і працюєм 

Своє село чистішим зробити агітуєм 

Реальний план рятунку села ми розробили 

Й виконувать його  усі  ми дружньо поспішили  

14. Садили ми дерева, розчистили струмки 

Сміття ми позбирали, всі разом  - я і ти  

І маємо багато і планів та ідей 

Ми хочемо достукатися до усіх людей. 

Іван:  

15. І просимо Вас Українці , ми просимо усі 

Допомагати кожен день матінці-Землі 

Майбутнє швидко йде, воно не за горами 

Давайте збережемо ми природу разом з Вами 

Бо Ми (разом) 

Вадим: Прибираємо шкільне подвір’я,  територію нашого села 

Ми (разом) 

Женя: Розчищаємо берег річки «Дністер», яка протікає через наше село.  



Ми (разом) 

Марія. Доглядаємо зберігаємо рідкісні рослини нашої місцевості. 

Ми (разом) 

Аліна: Піклуємося про лісових звірів  і небесних пташок 

Ми (разом) 

Настя: Садимо дерева, і тим укріпляєм яри та берег річки 

Ми (разом) 

Іван: Постійно агітуємо за збереження природи рідного краю  

Ми (разом) 

Вадим: Отримуємо нагороди і подяки 

Ми (разом) 

Женя: Виготовляємо стінгазети і листівки 

Ми (разом) 

Марія: Боремося за чистоту й економію багатства людей Землі – воду.   

Ми (разом) 

Аліна: Беремо участь у багатьох природоохоронних конкурсах і акціях  

Ми (разом) 

Настя:. Відвідували табір «Юннат» у м. Києві 

Ми (разом) 

Іван: Любимо екскурсії і подорожі мальовничими куточками нашої 

Батьківщини.   

 

Пісня   

Це  було шоу ток  «Говорить Україна» на телеканалі Україна. І я Іван 

Винничук  кажу вам – До побачення.  

Вадим:  А давайте разом ми  - прочитаємо думки НАШОЇ ЗЕМЛІ  

І повторюйте із нами і руками і словати 

Женя: Землю серцем відчувай!  

Всі разом: Думай, дій, допомагай! 

Марія: В ній життя  - запам’ятай!   

Всі разом: Думай, дій, допомагай! 



Аліна: Там, де можеш – захищай!  

Всі разом: Думай, дій, допомагай! 

Настя: Ти в Землі єдиний – знай!  

Всі разом: Думай, дій, допомагай! 

Іван: Глянь у поле, глянь у гай: 

Всі разом: Думай, дій, допомагай! 

Вадим: Ліс рубають – захищай: 

Всі разом: Думай, дій, допомагай! 

Женя: Плаче річка – виручай: 

Всі разом: Думай, дій, допомагай! 

Марія: Смітить хтось – забороняй: 

Всі разом: Думай, дій, допомагай! 

Аліна: Дим заводів? Не дрімай! 

Всі разом: Думай, дій, допомагай! 

Настя: Чистий подих вимагай! 

Всі разом: Думай, дій, допомагай! 

Іван: Поспішай, охороняй, 

Не стогни, не нарікай, 

Сам, нікого не чекай: 

Всі разом: Думай, дій, допомагай! 

Марія: Ми – гордість і надія Батьківщини 

Аліна: Ми – усі одна родина 

Женя: На нас природа покладає сподівання 

Разом: Тож ну ж бо діяти всі разом без вагання 

Настя: Природу зберегти нам на майбутнє треба 

Вадим : Бо дихати і жити  то  є усіх потреба 

Іван: Люби, цінуй і бережи всім серцем  рідний край 

Разом: І зацвіте земля тоді для нас  неначе рай! 

 

Пісня 

 



Сценарій виступу колективу екологічної просвіти «Здорово» 

Олександрівського районного центру дитячої та юнацької творчості  

Кіровоградської області 

 

 

 

Керівник колективу: 

Наталія Михалюк  

 

 

(Музична заставка) 

Пісня з хореографією 

- Доброго дня, шановне зібрання! 

- Від  колективу екологічної просвіти «Здорово» 

- Прийміть найщиріші вітання! 

- Колектив у нас незвичний, 

- Виступи всі феєричні. 

- Креативну думку маєм 

- На проблеми, що вивчаєм. 

- Знаєм як їх подолати 

- Поколінню Z  є що сказати! 

- Ми покоління творців віртуального простору, яке не має кордонів. 

- Ми спілкуємося з однолітками всього світу мовою музики, танцю, веб-чатів. 

- Ми прагнемо робити конкретні справи та змінювати світ.  

- Наші цілі —  стосуються не власного успіху, а майбутнього планети.  

- Всю Землю ми сприймаємо як особисту спадщину. 

- ЗДОРОВО – це покоління Z! 

- Так, себе презентували, а що далі? 



- А далі святкуємо 95- річний ювілей! 

- Кому? 

- Країні Юннатії! 

- Це свято не тільки кожного з нас, а й наших родин! 

- Мої тато і мама в шкільні роки відвідували екологічний гурток 

Олександрівського будинку творчості. Захоплення в дитинстві стало справою 

всього життя. Зараз тато очолює екологічну інспекцію в Олександрівському 

районі! 

- Я теж можу сказати , що це свято моєї родини. Моя бабуся, а їй вже 74  була 

активною учасницею шкільного гуртка «Юні зоологи тваринники», а мама ось 

уже 9 років керівник команди «Здорово»! 

- Тож «Здорово» вітає всіх юннатів з ювілейною датою, і ми святкуємо! 

 

(Одягають святкові ковпачки) 

(Пісня з хореографією) 

- Говорять – дні ідуть, місяці біжать, а роки летять. 

- І це дійсно так! 

- Коли ми вперше заявили про себе, як колектив екологічної просвіти, країні 

Юннатії  було 90! 

- Змінювались ми, змінювались теми виступів, але екологічні проблеми 

залишаються актуальними. 

- Тож, як годиться в День народження, ми хочемо пригадати все найкраще, а 

особливо виступи які принесли нам успіх! 

 

(Пісня з хореографією) 

- Кіровоградщина – серце  України! 

- Красивішого краю для нас немає!     

- Після зимового завмирання оживає природа, тане сніг, біжать струмочки. 

- В цей час і розпускаються перші весняні квіти. 

- Ці квіти навчилися протистояти примхам весняної погоди, але не можуть 

протистояти людям, що по-варварськи знищують цю красу. 



- У нашій місцевості до них належать:  підсніжник звичайний, сон великий, 

конвалія звичайна.         

 - Не купуйте та не рвіть первоцвіти, бережіть природу і вона відповість вам 

взаємністю!  

(На сцені з'являються хлопці в машині, які їдуть по узбіччі.  

Біля лісу назустріч їм бабуся, яка продає підсніжники) 

Бабуся: ( співає) 

( вигукує) Купляйте хлопчики букетики! Недорого! На подарунок! 

Хлопець1: Ви б бабусю, більше цим та й не торгували! 

Хлопець 2: Бо в Червону книгу квіти ці попали!   

Бабуся: Хлопці, не кажіть дурниць, 

Я постійно тут торгую!  

Що квітки ці рідкісні – я уперше чую! 

Як не хочете, не купляйте, від'їдьте у бік  

В лісі їх іще багато! Хватить на мій вік! 

(На сцені з'являються представники поліції) 

 

Поліція: 

- Зібравши 30-40 букетиків ранніх квітів, ви знищили  до 400 м поверхні 

ґрунту лісу. 

-  Якщо врахувати, що первоцвіти суцільним килимом не ростуть, то площа 

збільшиться в 10 разів. 

- Інформуємо, що первоцвіти підлягають суворій охороні. Згідно 

українського законодавства, здійснюючи торгівлю рідкісними та зникаючими 

видами рослин, громадяни порушують закони України: «Про рослинний світ», 

«Про охорону навколишнього природного середовища», «Про Червону Книгу 

України», та згідно ст. 88 Кодексу України про адміністративні 

правопорушення за знищення і незаконний збут «червонокнижних» рослин 

накладається штраф. 

(Представники поліції і бабуся йдуть з сцени) 

- Зриваючи первоцвіти ми нищимо – грунт.  



- Ґрунт – це не поновлюваний ресурс. 

- Сьогодні третина ґрунтів планети помірно або сильно деградовані внаслідок 

ерозії, 

- втрати ґрунтового органічного вуглецю, засолення, ущільнення, закислення і 

хімічного забруднення. 

 - На формування одного сантиметра верхнього шару ґрунту йде близько тисячі 

років, 

- а це означає, що за своє життя збільшити шар ґрунту нам не вдасться.  

- Напевне нам до фермерів  слід завітати 

- Про проблему ґрунтів вони зможуть багато розказати. 

(Музичний фон, виходить фермер) 

Кореспондент: 

- Які основні перешкоди стоять перед нашим сільським господарством? 

Фермер: 

– Та як завжди – чотири: весна, літо, осінь і зима. 

Кореспондент: 

- Як ви відновлюєте родючість грунтів? 

Фермер: 

- Українське прислів’я говорить: «Добре ґрунт угноїш - урожай потроїш» 

Тож я в своєму господарстві відновлюю родючість грунтів за допомогою 

органічних добрив.  Мої корівки це і добрива, і молоко і м’ясо. 

Кореспондент: 

- Як вам вдається отримувати високі надої молока? 

Фермер: 

- Я приходжу вранці в хлів і кажу коровам: «Ну, мої дорогі, що ви мені 

сьогодні будете давати: молоко чи яловичину?» 

(Виходить «корова» співає) 

(Фермер і корова йдуть з сцени) 

Моя Україна – це щедрі поля, 

Що пахнуть хлібами і стиглістю літа. 

Родюча земля нам підносить дари 



Любов'ю і сонцем зігріта. 

 

(Виходить господиня, співає) 

Господиня: 

«Землю гріх ображати, бо вона наша мати». 

Подивіться навкруги: заповідну зону забудували, хімікатами землю отруїли. 

Ні урожаю, ні води ростуть тільки авто мийки як гриби. 

 

(Виходить власник автомийок, співає) 

Журналіст І: - Газета «Факти»: які очисні споруди ви використовуєте?  

Власник автомийок: - Без коментарів. 

Журналіст ІІ: - Телеканал «1 + 1»: в вашій місцевості знизився урожай на 

овочеві культури. Чи не є причиною цього саме ваші автомийки? 

Власник автомийок: - Без коментарів. 

Журналіст ІІІ: - Газета «Україна. Центр»: чи не перевищують допустимих  

норм на вміст хімікатів побутові стічні води ваших автомийок? 

Власник автомийок: - Ну, звичайно, не перевищують! 

Журналіст І: - Але ж подальше безвідповідальне споживацьке ставлення до 

природи й земельних ресурсів може призвести до глобальної катастрофи. 

Власник автомийок: - Ми живемо в епоху бурхливого розвитку науки й 

техніки, тому чимось потрібно жертвувати. Ще є запитання? 

Разом: - Питань немає. 

Журналісти: 

- Миючи свою машину, ви навіть не підозрюєте , що така разова акція 

забруднює все довкілля.  

- Використану воду з хімічними відходами деякі автомийки виливають одразу в 

грунт або й в річки. 

- Не виняток наша Олександрівщина. 

(Учасники ідуть на рибалку) 

(Пісня про рибалку) 

- Одна з найгарніших пір року осінь… 



-  Одноманітні зелені кущі та деревця раптом вибухають барвистим 

феєрверком. 

-  Парк за кілька днів перевтілюється і стає золотисто-червоним. 

- Чому б і нам не насолодитися цією красою ! 

(Тато, мама, коляска співають пісню. Сигнал сирени. Респіратори.) 

- Ми впевнено можемо сказати : щоб стати юннатом, треба передусім бути 

допитливим і любити природу. 

- Час швидкоплинний . 

Впродовж 95 років змінювались покоління юннатів. 

- Але всі вони присвятили своє життя охороні і примноженню природних 

багатств України. 

- Час швидкоплинний. 

І ми, колектив екологічної просвіти «Здорово», впродовж 5-ти років не 

стоїмо осторонь екологічних проблем сучасності. 

- Час швидкоплинний. 

- Та незмінними,  впродовж цих 5-ти років, є мудрі наставники, організатори 

та досвідчені фахівці обласного центру еколого - натуралістичної  творчості 

- І разом з вами ми обираємо: 

- Раціональне природокористування; 

- Життя без пластику та побутової хімії; 

-  Правило «сміття має потрапляти туди, де воно найменш завдаватиме шкоди 

людям і природі»; 

- Озеленення вулиць, чисте повітря і воду; 

- Зелені ліси і чисті береги; 

- Збільшення об'єктів природно-заповідного фонду. 

(Танець з прапорцями) 

 

Не знаю я, що буде після нас, 

В які природа убереться шати. 

Єдиний, хто не втомлюється – час. 

А ми живі, нам треба поспішати. 



 

Зробити щось, лишити по собі, 

А ми, нічого, – пройдемо, як тіні, 

Щоб тільки неба очі голубі 

Цю землю завжди бачили в цвітінні. 

 

Щоб ці ліси не вимерли, як тур, 

Щоб ці слова не вичахли, як руди. 

Життя іде і все без коректур, 

І як напишеш, так уже і буде. 

(Фінальний танець) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Сценарій виступу колективу екологічної просвіти «Еcofuture» 

Заболотцівського закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів 

Заболотцівської сільської ради Бродівського району Львівської області 

 

 

 

Керівник колективу: 

Марія Цімарно,  

Марія Джас 

 

Звучить мелодія 

Вихід 1 учасника. Хто юннат, той хай озветься, 

Все йому в житті вдається. 

Він долає всі вершини. 

Це ж чудово для людини! 

Вихід 2 учасника. Хто юннат - той не сумує, 

Над загадками мудрує, 

Він сміливо в світ іде 

Й за собою всіх веде. 

Звучить мелодія 

Вихід 3 і 4 учасників. 3.Хто юннат - той не заплаче. 

Жде його в житті удача. 

Він уміє працювати, 

Мріяти й відпочивати. 

4.Бо юннат – то є прекрасно: 

Здорово, чудово, класно! 

І доступні  для людини 

Всі дороги і стежини. 

Звучить мелодія 



Вихід 5 і 6 учасників 

Учасник 5. Вас вітає колектив екопросвіти Заболотцівського центру культури, 

дозвілля і спорту 

Разом. «ЕКОФ’ЮЧЕ». 

1. Гей, хто у залі! Ви нас почуйте! 

2. Серця до уваги свої приготуйте! 

3. Сьогодні разом поведемо розмову 

4. Про те, як природи зберегти красу чудову. 

5. Вона – то скарб є безцінний 

6. Для тебе, для мене вона - необхідна. 

1. Команда «ЕКОФ’ЮЧЕ » сьогодні виступає, 

2. Бо про природу завжди вона дбає. 

Учасники читають реп, хореографія 

Людина над природою панує, 

Сучасні технології планує, 

Щоб споживати більше від природи, 

Підкорює її красу і вроду. 

Людина над природою панує, 

Бездумно світ навколишній руйнує, 

Відходи у довкілля викидає. 

І бруд, і пил на землю осідає. 

Панує над природою людина. 

І неминуча та страшна година, 

Коли природа відповість сюрпризом, 

І виникне екологічна криза... 

А може, катастрофи уникнем? 

А може, берегти природу звикнем? 

Команда «ЕКОФ’ЮЧЕ» виступає, 

бо про природу завжди вона дбає! 



Учасниця. У творчому саду країни Юннатії є особливе, наше дерево, яке ми 

доглядали протягом року… (На сцені - символічне дерево з «плодами» 

діяльності», дерево засвічується…) 

Хореографія «Юннати працювали…» 

Пісенна вставка у хореографії: 

Цілий рік ми працювали  

І природу захищали. 

Ми прийшли вам розказати,  

Як зробили ми багато. 

Годівнички майстрували,  

І буклети випускали. 

Річку нашу очищали  

І при ліс ми також дбали… 

Разом. Презентуємо плоди своєї діяльності… 

Комп’ютерна слайдова презентація природоохоронної і просвітницької 

діяльності. 

- Взяли участь у регіональному медичному проєкті «Вплив жорсткості води 

на появу сечокам’яної хвороби». Співпрацюємо з Бродівським міжрайонним 

управлінням Головного управління Держсанепідслужби у Львівській області.  

Було проведено аналіз питної води в рамках медичного проєкту. 

- Презентували виступ на тему «Молодь - за здоров’я, молодь-за чисту воду» у 

співпраці з сімейним лікарем Мартин О.П.; 

- Перемогли в конкурсі на логотип фестивалю. 

- Вперше в селі провели екологічний квест у співпраці зі  скаутською 

організацією «Пласт». 

- Зняли кліп на пісню «Родина» на фоні сільського сміттєзвалища. 

- Організували стінний проєкт  «Що я обіцяю  Землі?». 

- Влаштували вечірку для дітей «Природа - наша мати, треба її оберігати». 

- Організували виставку upcycling за участю жителів громади. 

- Співпрацюємо з місцевою владою. Провели акції «За чисті береги», 

«Приберемо парк», конкурс на краще екологічно чисте подвір’я.  



- Виготовляли і вивішували на дошці оголошень села листівки екологічного 

змісту.  

- Вперше за нашої ініціативи у співпраці з громадською організацією 

«Українська галицька фундація» була організована літня екологічна школа, 

результатом діяльності якої стало написання  екологічних проектів, необхідних 

громаді. 

- У співпраці з місцевим лісництвом посадили алею дерев  у сільському парку. 

- У співпраці з сільським бібліотекарем оформили інформаційний стенд 

«Територіальна громада + екологія = життя. 

Хореографія «Юннати досягають успіху…» 

На символічному дереві - «плоди»(грамоти) результатів участі в конкурсах. 

Комп’ютерна презентація. 

Разом. Ми 

- переможці обласної природоохоронної акції «Первоцвіти просять захисту» 

в номінації «Агітаційна листівка». 

Разом. Ми 

-  переможці соціальної програми «Діти створюють країну», були запрошені 

на акцію «Дерева миру» у Київський ботанічний сад. 

Разом. Ми 

- призери (ІІІ місце)  обласного етапу Всеукраїнського конкурсу «Зоологічна 

галерея». 

 Разом. Ми 

- призери (ІІ місце) обласного етапу Всеукраїнського конкурсу «В об’єктиві 

натураліста» в номінації «Слайд-фільм». 

Разом. Ми 

- призери (ІІ місце) обласної природоохоронної акції «Первоцвіти просять 

захисту» в номінації «Плакат». 

Разом. Ми 

- переможці конкурсу малюнка «Природа рідного краю», організованого 

місцевою владою. 

 



Конкурсний виступ 

Учасниця співає, дівчата танцюють, художник малює… 

Ми пройшли крізь роки негараздів, 

Ми здолали безліч перешкод. 

Але по при все ми були разом, 

Бо юннати - дружній ми народ!   

Нас єднає думка про природу, 

Що звучить у душах і серцях. 

Бережем її красу і вроду,  

У майбутнє знаєм вірний шлях! 

Браття всі єднаймось, 

Міцно обіймаймось. 

Гей! 

Приспів: 

Ми одна родина гарна і щаслива 

Тут зібрались нині ми одна сім’я. 

Гей! 

Пісня в нас крилата, а душа багата 

І єдина рідна в нас «Юннатія»! 

Художник - юннат. Я знаю хто, переступаючи поріг у Природу несе доброту, 

чуйність, бережливе ставлення до безмежного світу Природи, який я 

намалював,- це юні натуралісти!!! 

Художник демонструє намальовану картину «Земля - наш спільний дім» 

Юннат. Сьогодні до мене , на  ювілей, в країну Юннатію завітали гості : 

Планета Земля, Гідросфера, Літосфера, Атмосфера і Біосфера.  

Звучать фан-фари, вихід гостей. Планета Земля, Гідросфера, Літосфера, 

Атмосфера і Біосфера виносять банери із чорними (біль Землі) силуетами 

дівчат на голубому, коричневому, білому і зеленому фонах (радість Землі), за 

якими заховані.  

Юннат. В такий день завжди хочеться розповісти про сокровенне, пригадати, 

помріяти… 



Земля (вихід з-за банера). Я - Планета Земля. Мені важко дихати, наді мною 

кіптява, газ, дим. Мені жарко, хочу пити джерельної води, але вона вже не та! 

Мені боляче… Сьогодні люди не відчувають мене, бо в них крижані серця! 

Хореографія юнната із Землею. 

Гідросфера (вихід з-за банера). Я, Гідросфера - джерело життя; без мене не 

існуватиме життя на Землі. 

Тому не можна допустити, щоб я- чиста, прозора - падала смертю на Землю 

(завмерла в позі). 

Земля:  Без води я, Земля, перетворилась би на пустелю. 

Біосфера. Без води не могли б жити і схилили свої голівки додолу рослини. Від 

спраги загинули б звірі, птахи,  усе живе  на землі. 

Юннат (підходить до Гідросфери). Підприємства скидають в річки та озера 

шкідливі отруйні речовини. Кожна 10 річка світу забруднена. А в океанах 

збирається щорічно близько 6,5 млн. тон сміття. На Планеті щогодини 1000 

чоловік вмирає  від отруєння водою. Ми, юннати, рятуємо воду в малих і 

великих річках!!! 

Хореографія юнната з Гідросферою. 

Біосфера (вихід з-за банера). Я-Біосфера.. Без рослин ви не зможете обійтись, 

бо рослини - це кисень, ліки  від хвороб, захист від  сонця і вітру. 

 Земля. Але не всі добре ставляться до природи: зривають квіти, ламають 

дерева, вирубують ліси! 

Юннат (підходить до Біоосфери). Ліси на планеті зникають зі швидкістю 20 га 

за хвилину. Винищення лісів спричиняє ерозію Ґрунту, утворення пустель і 

глобальне потепління. Тому ми, юннати, дбаємо про збереження лісів, адже 

вони - легені планети! 

Біосфера. Я зникну, коли не буде чути в лісі щебету птахів, у полі- 

співу   жайворонка; без боягузливого зайчика, мудрої сови, без кольорових 

рибок, метеликів (завмерла в позі). 

 Юннат (біля Біосфери). За підрахунками вчених, за 3,5 століття з планети  

зникло 46 видів ссавців і 94 види птахів. Ми, юннати, стаємо на захист  

рідкісних птахів,  звірів, тварин, що зникають  у наших полях, у лугах, у лісах. 



Хореографія юнната з Біосферою. 

Літосфера (вихід з-за банера). Я - Літосфера, мій поверхневий шар - ґрунт 

забруднений.  

Біосфера. Це  викликає важкі наслідки для рослинного і тваринного світу. 

Літосфера. Скільки пестицидів, мінеральних добрив, відходів виробництв, 

нафти і нафтопродуктів, радіонуклідів у моєму ґрунті (завмерла в позі) ! 

Юннат (підходить до Літосфери). Нам, юннатам, не байдуже це спостерігати. 

Ми, люди,  несемо відповідальність за стан ґрунтів, які дають нам їжу, воду і 

чисте повітря. Тому юннати стають на  захист ґрунтів від забруднення, а 

корисної флори і фауни від знищення. 

Хореографія юнната з Літосферою. 

Атмосфера. (вихід з-за банера).  Я, Атмосфера, забезпечую всіх людей Землі 

киснем (завмерла в позі). 

Земля. Але в тобі  дим, промисловий пил, отруйні речовини, гази. 

Юннат (підходить до Атмосфери). Головними екологічними  наслідками 

забруднення атмосфери є:парниковий ефект; озонова діри, кислотні 

дощі…Тому ми, юннати,  дбаємо за чистоту повітря! 

Хореографія юнната з Атмосферою. 

Земля. Моє серце - серце Землі - величне, наповнене теплом, застигло в 

чеканні… Подумати страшно, що байдужим ставленням до природи можна 

згубити все живе на землі. Турбота про мене має бути спільною! 

Юннат. Дійсно, від нас, людей, залежить, якою буде наша Земля в 

майбутньому. 

Гідросфера. Чи  забруднюватиметься вода? 

Атмосфера. повітря? 

Літосфера.  ґрунти? 

Біосфера. Чи зникнуть рослини і тварини? 

Юннат.  То ж любімо й оберігаймо Землю, бо вона- 

Разом. наш спільний дім! 

Хореографія зі стрічкою «Біль Землі» під «Мелодію» М. Скорика. 

Звучить мелодія 



- Наша планета переживає  екологічну кризу.  

- Україна - на четвертому місці в Європі за смертністю через забруднене 

довкілля. - Фахівці вважають, що у нас є  ще  п’ятдесят років, щоб запобігти 

необоротним екологічним змінам. 

- Годі продовжувати  пасивно спостерігати!  

Разом. Юннати дають поради! 

 - Ці лайфхаки допоможуть зберегти довкілля! 

- То ж…науково- пізнавальне супер –шоу 

Разом. «Вмикаєм екологічне мислення!» Змінюємось, щоб жити! 

Учасниця. Інсценівка « Природі- субсидія». 

Звучить весела мелодія. Виходить маленька сестра (із зубною щіткою та 

відром) і дорослий брат. Дівчинка   чистить зуби.  

Звуки «Тече вода з крана». 

 Брат. Привіт, а що  ти робиш? 

 Сестра. Зуб-ци-ки ци-счу! 

 Брат. А чому ти кран не закрила? 

 Сестра. Нехай собі те-це, у нас же зуб-суб-си-дія! 

Брат. Ні, сестричко, ти помиляєшся! Це для сім’ї  - субсидія, а для природи це 

– катастрофа! Через струмінь води  шириною в голку з крану  витікає 

приблизно 840 літрів води за добу! Вже завтра з таким відношенням природі 

потрібна буде субсидія! 

Сестра. Счо з , зак-ли- ваю клан. Насправді для чи-счен-ня зуб-ци-ків 

вистачить і скля-ноц-ка во-диц-ки.  

На фоні мелодії учасники говорять і показують плакат: 

Разом. «Вмикаєм екологічне мислення!»  

- Лайфхак від юннатів! «Бережіть та економте  воду!» 

Учасниця. Інсценівка «Модне дефіле: еко сумки чи поліетилен: війна за 

чистоту. 

Звучить мелодія  

На сцену під музику виходять моделі з екосумками. 

Перша модель. 



Ах, яка  вона незвична, 

І легка, зручна, практична! 

Друга модель. 

Еко-сумка - просто клас! 

Стильно, зручно для всіх нас!!!      

Звучить мелодія, виходить третя модель з поліетиленовим пакетом 

 Разом дві моделі. А це що за дивина? 

 Модель з поліетиленовим пакетом. 

Ці пакети швидко рвуться,   

Для природи лихом  обернуться . 

Ці пакети - просто жах! 

Катастрофа для всіх нас!!! 

Звучить мелодія. 

- На жаль, все більше і більше навколо нас  саме таких поліетиленових 

пакетів. Ми ще можемо  повернути цей процес у зворотньому напрямку. Ми ще 

маємо шанс!  

Разом дві моделі. Тож скористаймося ним! 

На фоні мелодії учасники говорять: 

Разом. «Вмикаєм екологічне мислення!» 

- Юннати  радять!  

- Замість пластикових пакетів – екосумка! 

Учасниця. Інсценівка «Розмова на Заболотцівському сміттєзвалищі». Дійові 

особи: Папір, Скло, Пластмаса, консервна Банка. 

Звучить мелодія, хореографія. 

Папір. Як гарно ти виблискуєш , пропускаючи крізь себе ясне сонячне 

проміння. 

Скло. Так…Але мені тут лежати аж 1000 років. 

Пластмаса. А мені 500! 

Консервна банка. А мені 100 років! 

Папір. А я лежатиму лише 2 місяці! 

Консервна банка. А давайте помріємо… 



Скло. Добре якби мене… 

Пластмаса….і мене переробили на біогаз з подальшим спалюванням.  

Папір. А ось цю макулатуру навколо мене  на тканину…  

Скло. Хоч якась би з нас була користь. 

Папір. …Якби розвели на сміттєзвалищі … черв’якову ферму. Компостні 

черв’яки  із задоволенням  поїли б  органічні відходи. 

Консервна банка. І більше тут було б місця! 

Пластмаса. На переробці сміття виграли би всі – довкілля, бізнес і населення 

громади. 

Разом. «Вмикаєм екологічне мислення!»   Лайфхак від юннатів! 

«Сортуйте сміття і віддавайте на переробку» 

Юннат. Дослідницькою роботою займаємось, рідкісні рослини  дендропарку 

Заболотцівського лісництва вивчаємо… 

Презентуємо пісенну екскурсія по нашому дендропарку. 

Учасники співають (на мелодію «Стежечка-мережечка»).  

Презентують буклет.  

Комп’ютерна слайдова презентація «Рослини Заболотцівського дендропарку». 

Стежечка-мережечка, шовкова трава 

В дендропарку нашому зараз побува. 

Тут багато хвойних, листяних дерев, 

А ще екзотичних, що ростуть без проблем. 

Сосна звичайна, ялина, ялівець, 

Модрина, туя, кедр, дугласія, 

Ялина канадська колюча голуба, 

Гледичія трьохколючкова і магнолія. 

Ялівець козацький, криптомерія, 

Тис ягідний і бархат амурський, 

Береза даурська і псевдотсуга, 

Кобус, аралія, піроканта, туйовик 

Юннат (хлопець).  Присутні у залі, як ви вважаєте, за якою буквою живуть 

юннати Заболотцівської громади? (юннати в залі вгадують) 



Юннат (дівчина). За буквою «П». 

Двоє учасників зображають букву П, двоє - під музику виконують пантоміму, 

двоє активізують  людей в залі. 

- подивилися, подумали, показали, посперечалися, попередили, припинили; 

Юннат (дівчина). І всі разом… (учасники виконують рухи: стукіт ногами і 

плескіт руками) 

- подали приклад: прибрали, позбирали, погромадили, почистили, 

прикріпили, порозкладали, посадили; 

Юннат (дівчина). І всі разом… (учасники виконують рухи: стукіт ногами і 

плескіт руками) 

-   придумали план, порадились, провели, порахували прибутки; 

Юннат (дівчина). І всі разом… (учасники виконують рухи: стукіт ногами і 

плескіт руками) 

- пораділи, помріяли про прекрасну природу поряд! 

Юннат (дівчина). І всі разом… (учасники виконують рухи: стукіт ногами і 

плескіт руками). 

На фоні мелодії юннати демонструють плакати. 

Разом. «Вмикаєм екологічне мислення!» Лайфхаки від  юннатів села Заболотці! 

- Здавай батарейки і енергоощадні лампи! 

- Здавай макулатуру! 

- Посади дерево! 

- Мандруй екологічно! 

Юннат. Природа може все… Одного лиш не може - захистити себе. Тому 

святий обов'язок охорони природи лягає на плечі країни «Юннатії», яка вже 95 

років захищає її. 

Учасники співають фінальну пісню (на мелодію пісні  Loreen «Euphoria»), 

хореографія, двоє дівчат в етнокостюмах  пригощають присутніх у залі 

юннатів і журі гостинцями на честь ювілею. 

Ми всі, ми всі одні у нашім Всесвіті. 

Нас усіх об’єднує одна мета. 

Любімо, любімо, любімо природу, 



Вона - наш спільний дім. 

Ми йдемо, все йдемо і йдемо, 

Щоб досягнути всіх вершин. 

Приспів: 

«Юннатія» - країна миру і добра, 

Вона природу захища, 

«Юннатія»…а-а-а-а  

«Юннатія» - країна миру і добра, 

Вона природу захища, 

«Юннатія»…а-а-а-а 
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Тетяна Катеренюк 

 

 

№1 Вихід 

(Вихід на пісню А. Пирожкова «Зацепила») 

Добрий день Вам, всіх вітаєм. 

Щастя й миру вам бажаєм. 

Зустріч цю чекали ми давно. 

Ми команда «Еко-слід», 

Порятуємо цей світ, 

І діяти як всіх ми навчимо. 

Юннатами усі ми стали вже давно,  

Тому без діла ми ніяк не сидимо. 

Ми доглядаємо і садим у селі. 

Усе самі, усе самі. 

Ми від бруду очищуєм вулиці, 

Клумби ми розбиваєм в околиці. 

Це правда, люди! 

Закликаємо всіх, 

Порятуйте цей світ. 

І активними ви 



Будьте в еко завжди! 

По черзі: 

1. Щоб у майбутньому лунав лише щасливий сміх, 

Ми закликаємо тебе – живи як слід! 

2. Цей заклик й постер ми самі створили, 

Щоб люди завжди із природою дружили! 

3. Бо недарма в далекім році двадцять п’ятім - 

З’явилися в країні станції юннатів. 

4. По всій державі, в кожному містечку,  

З’явилися юннатівські сердечка. 

5. Від теплої Одещини до Харкова і Закарпаття 

Вони природу звеличали всі завзято. 

6. А ми ж не просто школярі. Ми – їхня зміна! 

Продовжим справу їхню з честю й на відмінно!  

№ 2 дитина 

(На музику Н. Май «Колискова» виходить дівчинка з імпровізованою 

новонародженою дитиною, співає)  

Десь колисочка гойдалась, місяць сяяв у вікні, 

Там дитина народилась, яка радість у батьків. 

Ім’я їй дали прекрасне, це Юннатія ясна. 

Вся природа рада щастю, порятунок обрела. 

По черзі: 

1. Чи не найбільше щастя на Землі -  

Народження дитини! 

Бо символ це продовження життя, 

Це радість для всієї України. 

2. І, недарма, подію цю звеличує народ, 

Обрядів, звичаїв, традицій має він багато. 

Від імені - до купелі і тайни вод, 

Обдарувань магічних, оберегів в хату. 

3. Тож донечці своїй ім’я Юннатія дала країна-мати 



Щоб завжди поруч молодість була і юнь крилата. 

4. Свяченним зіллячком дитя обдарували, 

Любисток, щоб любили, тую, чорнобривці. 

Барвіночок, щоб довголіття мала, 

Калину, щоби шанували українці. 

5. Росла Юннатія, природу звеличала, 

Зростала і сім’я, примножувався рід. 

Не раз і ювілей свій відмічала, 

Й сьогодні об’єднала ввесь вкраїнський рід. 

- 95 років – це поважний вік. Саме стільки виповнилося у цьому році країні 

Юннатії! 

- З того часу змінилося багато чого: навіть, такі слова як юннати, 

юннатівський рух та станції юннатів змінилися на нові і сучасні назви. 

- Та справи, започатковані юннатами – це унікальне явище, неоціненний 

експеримент, що показав чудові результати.  

- Дослідницька діяльність та охорона природи – ось принцип юннатівського 

руху, який як ніколи став актуальним для сьогодення. 

- Але, найголовнішою екологічною проблемою сучасного світу, на нашу 

думку, є проблема  - екологічної байдужості 

(Музика І.Карнелюк «Город, которого нет», всі розходяться, на фоні музики 

відбувається дія: по черзі діти із закритими очима, в навушниках, 

звертаються до лікаря за допомогою) 

Лікар: Вік технологій – це розвиток чи загроза? 

Нові можливості, мабуть, з вас скаже кожен… 

Без гаджетів, зв’язку і інтернету 

Людина як у тьмі, як у тенетах… 

Та блага ці цивілізації  

Сприяють світовій вже деградації! 

- Лікарю, допоможіть, мій син став зовсім погано чути… і я здається теж 

втрачаю слух… ми не чуємо одне одного, ми не чуємо як шумить вітер, як 

щебечуть  птахи, як сміються діти… 



- Лікарю, моя донька втрачає зір, вона мене не помічає, вона не бачить 

сонечко, яскраві квіти і зорі на небі…  чесно кажучи, я теж цього давно вже не 

бачу…. 

- Лікарю, я нічого не відчуваю, ні холоду, ні тепла…  моє кошеня збила 

машина, а мені байдуже… Лікарю, я забула, що таке любити, жаліти і 

співчувати… 

Лікар: - Їм стало байдуже, що відбувається навколо… байдуже, що планета 

стрімко вкривається брудом… їм байдуже, що щогодини з тваринного і 

рослинного світу зникає 5-6 видів, а 1700 акрів землі стає пустелею; щохвилини 

в атмосферу виділяється 12000 тон вуглекислого газу, а 50 тонн родючого 

ґрунту знищується через неправильне використання… 

- Ми отримали в спадок невимовно прекрасний сад, але біда наша в тому, 

що ми погані садівники, бо не засвоїли найпростіших правил садівництва…. 

(Танцюють) 

Як втрачене нам повернути? 

Щоб знову ми стали  і бачити, і чути. 

(Танцюють, потім сіли, відвернувшись назад) 

Лікар: - В країні Юннатії мудрець живе… 

Він зцілює враз і хвороби жене. 

І років йому дев’яносто аж пять! 

Багато він зцілив дівчат і хлопят! 

Можливо і нам дасть він мудру пораду, 

Позбавитись як від нестерпної вади?  №4 Пчела 

(Виходить мудрець, співає на мелодію  пісні «Ты пчела, я пчеловод») 

Ви юннати молоді, Ви ростіть сади, 

Ділянки пришкільні ви озеленюйте. 

Ви юннати молоді, досліджуйте завжди, 

Птахам, метеликам, ти радо поможи. 

У школі ти рідній працюй дуже плідно, 

І бджілкою трудися, не згорай. 

Піклуйся про ближніх, радій квітці кожній, 



І однодумців більше ти збирай! 

Так, так, так, ми просто діти! 

Так, так, так, щоби радіти! 

Так, так, так, про землю дбати.  

Так, так, так, бо ми юннати. 

Ми юннати молоді, ми ростим сади. 

Ділянки пришкільні ми озеленюєм. 

Ми юннати молоді, досліджуєм завжди, 

Птахам, метеликам допомагаємо! 

(Говорять по черзі, усе сказане підтверджують декораціями.) 

- У 1925 році в Україні була створена перша станція юннатів. 

- У 1931 році започатковано юннатівський рух на Миколаївщині. 

- А у 2012 році наша школа  пріоритетним напрямком роботи обрала – 

екологічний. З того часу наші юннати принесли багато користі природі. 

- Я – Поліксена, а я - Пістряночка. Ми розповсюджені у Миколаївській області 

та, нажаль, через вирубку лісу та хімічну обробку ми зникаємо, тому занесені 

до Червоної книги. А завдяки дослідженням нашої екологічної команди нас 

знають, охороняють, фотографують. 

- Ми – первоцвіти: я – Підсніжник, а я – Фіалка. Ми теж занесені до Червоної 

книги. Раніше нас часто зривали для букетів, але завдяки нашим юннатам, 

тепер нам нічого не загрожує. 

- А я – Вода, в нашій місцевості дуже забруднена. Але я рада, що наші діти 

невтомно працюють, прибирають берег моєї річки Інгул, проводять 

роз’яснювальну роботу. Звернувшись за допомогою до компанії Пепсіко, 

наша школа отримала одну з найкращих очисних систем води.   

- А я – Земля, команда «Еко-слід» мої найкращі друзі, вони досліджують мої 

заповідні зони, очищують від бруду, садять дерева та квіти. В рамках 

Всеукраїнського проекту «Let’s do it, Ukraine» та завдяки компанії Пепсіко 

запровадили сортування відходів, збирають та здають на переробку  пластик і 

макулатуру, а на зароблені кошти на шкільному подвір’ї створили 

дизайнерський куточок природи. 



- Наша команда – це не лише 6 учнів, що на цій сцені, нас значно більше: це 

наші батьки, вчителі, односельчани, керівники. Вони нас чують і 

підтримують. 

- Закликаємо і вас приєднатися до нас! Бо разом ми велика країна Юннатія, у 

якої сьогодні – день народження! 

- А який же день народження без музики, подарунків та святкового торта! 

- Пригощаємо усіх, хто підтримає нашу екологічну раптівку! 

Щоб у майбутньому лунав лише щасливий сміх, 

Ми закликаємо тебе – живи як слід 

 (Співають на мелодію пісні І.Алегрової «С Днем рождения!», а глядачі 

повторюють рухи разом з командою) 

Час невпинно і швидко мчить, 

Треба кожну цінити мить. 

Щоб нащадкам було що дать, 

Про природу нам треба дбать. 

І нехай поки ми малі, 

Та господарі на Землі. 

І юннатами недарма, 

Стала наша уся сім’я. 

П-в: 

З днем народження! 

І свята радості продовження! 

Природи чистої збереження, 

Заради щастя на землі! 

З днем народження! 

І свята радості продовження! 

І однодумців щоб поповнення, 

У цій юннатівській сім’ї! 
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Наталя Запорожченко 

 

 

 

- Вас вітає колектив екологічної просвіти Одеської спеціалізованої школи 

№40 «Формула успіху». 

Пісня «Країна Юннатія» 

Ми живемо в країні Юннатії, 

Не витрачаючи час на зайве. 

Вже 95 років тій нації, 

Час вимагає від нас дій кращих! 

Так, потрібно всім рятувати рідний дім. 

Ця Земля чекає нас і на зміни ще є час. 

Приспів: 

Так, зараз всі згуртуємось, 

І краще підготуємось. 

Настав наш час великих змін,  

Лунає скрізь тривожний дзвін! 

- Минають століття, а юннатівський рух впевнено крокує по містах та 

селах України. 

І сьогодні Країні «Юннатії – 95». 

 



- Ми – волонтери майбутнього – хочемо зберегти природу рідної Одещини, 

щоб будувати щасливе майбутнє нашої України. 

(співають Imagine_Dragons_-_Believer) (1.40) 

 

Знов настав час нам взятися за діло 

Щоб знайти формулу успіху для всіх єдину! У-У! 

Прийшла свята година! У-У! 

Так, і знов вся команда вперед рушає 

Знають всі, що проблем для юннатів вистачає! У-у! 

Робота нас  чекає! У-у! 

 

Наші сили ми з’єднаєм, і на поміч вирушаєм 

Екологію країни захистити пора неодмінно 

Ми відновимо все, щоб природа зраділа 

Нове життя на землі відродила 

Разом все вийде в нас! 

Приспів: 

Хей! Для рятунку ми зберемо сили, всі сили! 

Хей! Формула успіху єдина! Єдина! 

Так, ми знайдемо спасіння 

В нас завжди одне стремління 

Хей! Йде у бій наша вся родина! Родина! 

 

- Так, ми знову на екологічному фестивалі, а це означає лише одне –  

Існує багато екопроблем, які потребують вирішення і нашого особистого 

втручання! 

 

- Ми повинні навчатися і навчити інших берегти природні багатства рідного 

краю, разом будувати щасливе майбутнє нашої України! 

 



- Українська природа! Всього два слова, а за ними справжні скарби: 

вишневі сади, над цвітом гудуть веселим роєм бджоли, веселі білі хати, що 

замріяно виблискують склом, а ген далі левада, що манить своєю прохолодою, і 

срібне дзеркало ставу. 

- Свою любов до тебе, Україно, 

Я пронесу через усі роки життя. 

Не схибну я, не зраджу і не кину, 

А все зроблю, щоб гідним буть твого ім’я. 

Наталія Май - Тільки в нас на Україні 

 

Приспів:  

Тільки в нас на Україні Небо синє-синє!  

Тільки в нас на Україні Сонечко ясне!  

Тільки в нас на Україні Гори й полонини!  

Так нехай же Україну Лихо омине!   Лихо омине!  

  

Чисті річеньки, полониноньки -   

України моїй краса.  

Захистим її, не зруйнуємо! -  

Це наш заклик у небеса!  

  

Приспів (2)  

 Ми благаємо, добрі людоньки, 

Подивіться ви навкруги! 

Тільки разом всі ми збудуємо 

краще майбутнє на цій Землі! 

 

Приспів  

- Збережи те, де стоїш, де живеш,- на відстані погляду й голосу, хоча б на 

відстані простягнутої руки!  



- Кожен із нас може зробити маленьку справу для збереження нашої 

України! Не відмовляйтесь від добрих справ, адже все, що ви зробите, 

повернеться вам сторицею! 

- Ми активно працюємо у напрямку збереження чистоти довкілля та 

охорони рідної природи, залучаючи всіх небайдужих до співпраці. 

- Наша команда стала учасницею другого конгресу в рамках реалізації 

міжнародного екологічного проєкту «Стратегія нульових відходів-досягнення 

сприятливого екологічного статусу»  

Зі сприяння громадської організації «Укрмепа» ми проводимо акції з 

прибирання узбережжя Чорного моря та Куяльницького лиману!  

Пісня «Куяльницький лиман» 

Добрий день! Вітаймо всіх! Це не жарти і не сміх! 

Як нам відповідь на все знайти? 

Наш Куяльницький лиман, ми вивчаймо його стан, 

Щоб змогли зміління обійти! 

Ще узбережжя моря прибираймо ми. 

Ну як же, як же досягнути чистоти? 

Проводим акції, знаходимо шляхи! 

Та разом зможем більше ми! 

Не сидіть, давайте разом з нами, 

Ці питання вирішують роками! 

Ми все зможемо, чуємо серцями! 

Приспів: (2р) 

Нас чекає рідний край, на рятунок поспішай! 

Чорне море і Лиман, це питання Number 1! 

 

- Так, ми дамо вам важливих порад! 

Разом - Не треба робити кроків назад! 

 

- Ми вас закликаємо,  

 Разом -  Люди, озвіться! 



  І до природних проблем придивіться! 

 

- Ми разом повинні сили знайти, 

 Щоб рідну країну для всіх зберегти! 

 

- Не треба шукати відмовки для себе, 

Разом – Ми зробимо все, якщо є в тім потреба! 

 

- Ми агітуємо вас до співпраці! 

  Щоб не залИшитись якось у мраці! 

 

- Наша природа -  гори, поля, флора і фауна, ціла Земля! 

 

- Все це для нас, отже, треба подбати! 

Разом – Тільки розумно нам все витрачати! 

 

- Уже декілька років поспіль ми співпрацюємо з Громадською 

організацією «Центром демократичного розвитку молоді «Синергія»». У 

минулому навчальному році наша школа  стала учасницею екопросвітнього 

проєкту «Час сортувати».  

- Ми проводимо роз’яснювальну роботу серед учнів нашої школи «Для 

чого і як потрібно сортувати сміття», а також беремо активну участь у його 

сортуванні. 

Пісня «Сортування сміття» 

Є в нас один крутий проєкт, 

Кожен повинен знати це, 

Потім, щоб не було біди, 

Сміття сортуємо ми. 

Не треба більше зайвих слів, 

Кожен із цим може впоратись, 

Давай, часу не втрачай – контейнери придбай! 



 

Так, це не жарти – тема того варта, 

Думайте сьогодні, ви всі не самотні, 

Разом з нами різними шляхами, 

Землю ми врятуємо, 

Сміття відсортуємо! Це наш вихід! Так! 

  

На компост органічні відходи! 

Утилізація токсичним відходам! 

Макулатуру здавати важливо, 

А метал спресувати дбайливо! 

Скло перероблять у скло порошок, 

Пластик складай у окремий мішок. 

Разом сортуйте ваше сміття –  

Це вірний шлях у твоє майбуття! 

 

- Ми повинні використовувати природні ресурси раціонально. Це дозволить 

економно та виправдано користуватися тими дарами, які дає нам Планета 

Земля. 

- Одним із найпростіших способів допомогти природі є відмова від 

пластикових пакетів. 

59 країн світу вже частково або повністю відмовились від пакетів. 

Середньостатистичний українець щорічно купує 500 пластикових кульків. 

Один пакет використовується в середньому 12 хвилин, а розкладається 

щонайменше 500 років. 

- За 10 останніх років людство створило більше пластику, ніж за все ХХ 

століття. 

Перший пакет виготовили 62 роки тому. І він досі не розклався. 

Щороку людство використовує 4 трильйони пакетів. Більшість із них 

опиняється у Світовому океані. 



- Якщо з’єднати всі пластикові пакети у світі разом, вони обігнуть земну 

кулю 4200 разів. Кожної секунди у світі використовується і викидається 160000 

пластикових пакетів. 

 

- Для того, щоб вирішити цю проблему, достатньо просто мати власну 

екологічну торбину, яку ти використовуватимеш багато разів. 

 

- Креативно бути активним! Ми за чисте довкілля!  

- (всі) А ви з нами? 

 (Пісня) 

Так, в нас проблем є багато, і це не жарти для нас. 

Ми зможемо тільки завзято! Настав всім діяти час.   

Сьогодні тут зібрались всі найкращі, і це повірте наш шанс, 

Ми разом вирішимо все найважче,  настав вже діяти час! Так, наш час… 

 

Так, чекати часу немає, ці проблеми кожен знає: 

Смог міста всі накриває, без дощу все засихає, 

рапсові поля – проблема, засуха - це вічна тема, 

сміттєзвалища дістали, ви, напевно, все це знали. 

 

Зможем вихід знайти, досягнемо мети, 

Всі приєднутесь до нас, бо ми знаємо - кожен з вас 

свої ідеї втілити в життя зуміє, 

і немає більш преград, все зробити кожен рад! 

 

Сьогодні тут зібрались всі найкращі, 

і це повірте наш шанс. 

Ми разом вірішимо все найважче, 

Настав вже діяти час! 

 

Так, в нас зібралося питань багато, і це не жарти для нас. 



ми вихід знайдемо, лише завзято  настав всім діяти час.   

 

- Від нашого ставлення до навколишнього середовища залежить майбутнє 

всього людства. 

- Якщо кожен з нас зменшить свій «екологічний слід» , то можна 

розраховувати, що природні ресурси України мають шанс на спасіння, 

відновлення та розвиток! 

- Якщо в наших серцях запалає вогник любові до рідного краю, то ми 

зможемо зберегти мальовничу Україну для майбутніх поколінь! 

- Хочеш змінити світ? 

 – ( разом) Почни з себе! 

Фінальна пісня «У нас є шанс» 

Ми не звикли на місці стояти, 

Треба землю нам рятувати. 

В нас ідей ще дуже багато, 

З нами давай ти поспішай. 

 

Хей, робота ця дуже важка, 

Без нас же загине земля, 

Ти чуєш, як кличе вона, хей, хей, хей 

Так, тварини і різні птахи, 

Рослини всієї землі 

Без нас зникнуть вони. 

 

Ви прислухайтесь, як стогне земля, 

В наших силах, щоб розквітла вона. 

Часу не втрачай, з нами вирушай. 

Рятувати все нам допомагай. 

Все у нас в руках, то ж давай, давай! 

 

Приспів: 



Так, в нас є шанс – в нас є шаааанс, 

Настав наш час – так наш чааас. 

Ми всі йдемо на допомогу, 

Не сумнівайтеся, ми зробимо, ми зможем! 

В нас є шанс!... настав наш час! 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 



Сценарій виступу колективу екологічної просвіти «Екологічна варта» 

спеціалізованої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №5  

з поглибленим вивченням предметів природничо-математичного циклу 

 ім. Л.І.Бугаєвської Горішньоплавнівської міської ради  

Полтавської області 

 

 

Керівник 

колективу: 

Наталія Руденко 

 

 

Танцювальний вихід 

Ну, здрастуй, країно юннатіє! 

Здрастуй, юннатівський цвіт! 

Сьогодні, із щирим завзяттям 

Ми надсилаєм усім вам привіт!!!! 

 

Країни цієї немає на мапі 

Та знаємо ми, що  стоять в ній на варті: 

Мужні, хоробрі і духом завзяті, 

Із серцем щирим -  діти-юннати 

 

Стоп! Стоп! Стоп!!  Я ще розумію – щирі серцем, але…. До чого тут 

хоробрість? 

Так юні екологи не бояться піднімати найгостріші проблеми! 

Аааа….. мужні, завзяті духом? 

Це тому, що вони постійно виходять на незримий бій за чисте майбутнє нашої 

планети! 



І наостанок – родзинка на торті! А хто взагалі такі юннати? 

Такий великий виріс, а й досі не знаєш?   

Юннати – це складноскорочене слово від словосполучення юні натуралісти.  

Мову на уроках вчити треба, а не у телефоні зависати! 

Зависати в телефоні іноді корисно. Там можна прочитати багато цікавого. Ось 

наприклад, на Філіппінах прийнятий закон, який зобов'язує всіх дітей посадити 

по 10 дерев, щоб закінчити школу або коледж.  

Зроблено це для того, щоб довести молодому поколінню, що майбутнє планети 

в їх ... в наших руках.  

А ось ще: Скільки потрібно вітрогенераторів для цілого міста? 

І скільки ж?  

Там дуже складні розрахунки, ще не закінчив!  

Зараз я дізнаюсь! 

А ще у фейсбуці я читав статтю «Бджолиний апокаліпсис»:  міф чи реальність? 

Що тут казати, все зрозуміло! Юннат - від кінчиків пальців до коренів волосся!  

О!  Країні Юннатії – 95! 

Так!  у 1925 році в Україні вперше було створено станцію юних натуралістів. 

Рівно 95 років тому! 

З того часу в Полтавській області з'явилась розгалужена мережа екологічних 

гуртків!  

Минулого року ми святкували 40 років юннатівського руху в місті!  

Цього року -  95-річчя  Всеукраїнського,  

а наступного святкуватимемо – 75 років Полтавського руху юних натуралістів! 

З ювілеями, Україно! Рідний краю! 

 

Пісня: «Україна, рідний край» 

З ювілеєм, Україно! 

Вся юннатівська родино!  

Хай завжди цвіте калина 

Ліс зроста, тече Дніпро! 

Ми зусилля об'єднаєм, 



Про планету всі подбаєм 

І несімо з вами, діти, 

 Ми у світ лише добро! 

 

- 53! 

- Що 53? 

- 53 вітрогенератори! 

Як ти зміг порахувати, у вас не те що фізики немає, математика - на 

елементарному рівні!? 

Ми – покоління Альфа,   

ми просто вміємо шукати і використовувати інформацію з Інтернету! 

Гей, покоління штучного інтелекту, може ви ще «накодили» якусь програму, 

яка допоможе нам здійснити мандрівку у часі? 

 

Звук переміщення  

Отже, ми знаходимось у виставковій залі музею, що присвячена трансформації 

агітбригади «Екологічна варта» СЗОШ І-ІІІ ступенів №5 ім. Л.І.Бугаєвської  

м. Горішні Плавні. 

Розпочали ми свою історію у 1993 році. 

 

А чим ви займались?  

Тодішні «вартівні» були активними учасниками багатьох 

природоохоронних конкурсів таких як «Птах року», «Підгодуй синичку»,  «До 

чистих джерел», «Мій рідний край, моя земля», «Джміль та бджілка», «Галерея 

кімнатних рослин», «Рослини – рятівники від радіації», «Парки – легені міст та 

сіл», «Мікроскопічні водорості р. Дніпро».  

 

Так багато, що аж не віриться! 

Про наші досягнення у цих напрямках говорять нагороди, зібрані у 

почесній книзі екологічної експозиції хімічного кабінету, який було відкрито за 

підтримки місцевої влади та фінансування Полтавського ГЗК. 



Завдяки багатьом здобуткам та перемозі в обласному конкурсі-огляді 

екологічних агітбригад, у 2010 році «вартівні» вже втретє стають учасниками 

Всеукраїнського конкурсу «Земля - наш спільний дім».  

 

А ви відрізняєтесь від попередніх «вартівців»! 

Час диктував умови, тому «вартівні» змінили свій стиль, але залишились 

вірними своїй справі. 

Вони підтримують існуючі акції та конкурси,  а також ініціюють та 

реалізовують власні, такі як:  «Берег», «Чистий Дніпро  - наше добро», 

«Заплати за воду і спи спокійно», «Барви моєї Батьківщини», «Допоможемо 

врятувати ліси», «Місто дитячих мрій», «Дари осені – дітям притулку «Надія» 

та інші. 

 

Мабуть важко самим торувати цей шлях? 

Ми не були самі. У будь-якій акції завжди мали дружню підтримку 

міськводоканалу, екологічного відділу департаменту житлово-комунального 

господарства, заввідділом екології комбінату, Центру дитячої та юнацької 

творчості. 

Які блискучі?! 

Ох вже ці дівчата! 

Ми – «вартівні» 2016 року! Блискучого року! Року Гран-прі 

Всеукраїнського конкурсу «Земля - наш спільний дім»,  до якого крокували 10 

років. І за цей час ми побували майже в усіх регіонах нашої країни: східній, 

західній, центральній та південній. 

 

А чому так довго тривав цей шлях?! 

Мабуть для того, щоб найповніше відчути радість перемоги. Та й з 

кожним разом – ми набирались досвіду, вчились на своїх помилках, але 

найбільш терплячими були наші партнери – Полтавський обласний еколого-

натуралістичний центр,  працівники якого стали для нашої команди справжніми 

друзями. 



Вони завжди з нетерпінням чекали нашого повернення та щоразу, 

незважаючи на результат, підтримували і знову вірили в нас. 

У 2018 році прийшло нове покоління «вартівців», яке  впевнено переймає 

кращі традиції своїх попередників. 

Ми охоче долучаємось до будь-яких ініціатив, а також реалізовуємо 

власні проєкти. Один з таких масштабних було втілено у життя минулого року і 

називався він «Україна починається з кожного. Почни з себе»! 

 

Пригадую! Під час цього проєкту наш клас здав 200 кг макулатури! 

А ми із класом відвідали виставку «Людська безвідповідальність», а потім 

після неї взяли активну участь по збору пластику! 

Проєкт тривав 5 місяців і весь цей час місцеві ЗМІ висвітлювали хід його 

реалізації, а після виступу на апаратній нараді міського голови Дмитра Бикова, 

мер міста доручив місцевому телебаченню зняти відеофільм за нашої участі, 

щоб демонструвати його на вуличному екрані в новому сквері феррекспо! 

Та тепер вже ви зірки на все місто! 

Ми теж так хочемо! 

Тоді вам слід пройти випробування.  Ви готові, діти?! 

Так, Капітане! 

для початку – вивчить усі акції! 

Акцій й справді так багато? Треба всі запам'ятати 

Є - птах року, є - синичка, і до них ще годівничка 

А ялинку й первоцвіт – захистити всім нам слід 

Ліси, парки – це легені. Є у нас дві галереї 

Різні акції про воду, джміль і бджілка, рідний край 

Не смітити, посадити!  

Знай, люби й оберігай 

 

Пісня-заклик  

Вітер листям в лісі шелестить, 

Дощ зелені трави веселить 



Линуть в Всесвіт пташок голоси 

Світ дарує стільки нам краси. 

Батьківщини рідної гаї, 

Кличуть мене в затінки свої 

Зупинись, послухай солов'я! 

І відчуй, що це твоя земля! 

 

Закликаєм, дорослі й малі! 

Бережімо красу на Землі, 

Птаха, звіра, тендітну рослину -  

В мить скрутну і прекрасну хвилину, 

Бо без річок, лісів і полів, 

В нас не буде більш сонячних днів. 

Тож, усюди, при всякій нагоді 

Допоможемо, друзі, природі! 

 

Лірично-музичний етап пройдено! 

Наступний етап: пошук  шляхів вирішення проблем 

Щоб двір шкільний зробить зеленим 

Ви садили сосни й клени 

Ми хочемо бути здоровими!  Ми за чисте Дніпро! 

Яке у цій справі зробили добро? 

Випустили в річку мальків із рибгоспу 

Робити добро насправді так просто! 

Сміттєвих, щоб позбутися на вулиці заметів 

Місцянам роздавали ви буклети і пакети 

А також розрахунки всіх витрат на  воду 

при використанні Н2О, щоб стали їм в нагоді. 

Ще день натураліста  ви провели завзято, 

Так! Кожен його згадує й досі, наче свято, 

А іще в слушну нагоду 



Екоторби вели в моду 

Щоб були в пернатих сили 

Годівнички для пташок у 

садку ви розмістили 

І ялинки не рубати завжди 

нас ви закликали 

Так! у виставці зимовій 

участь усі класи брали 

Весь час екологічними 

справами займались 

Звідки ви про це дізнались!? 

В ваших звітах начитались! 

Рано руки ще у боки! Нумо швидше до толоки! 

 

Танець толока 

Що заморились малі, може досить! 

Е ні, як казав поет «душа свята просить»! 

Запрошуємо всіх ми  із місць своїх встати 

95-річчя разом святкувати! 

Повторюйте за нами! 

Анімашка «Святкуємо разом» 

У всіх сьогодні свято, нумо танцювати 

ми святкуємо нині - 95 

справа всіх вітаєм, зліва всіх вітаєм 

будемо всі разом природу зберігать 

Тиць-тиць, топ-топ, подивись навкруг  

Кожен з нас природи найщиріший друг 

Хлоп, хлоп, хлоп, хлоп  - друже, не журись 

Дбати про планету ніколи не лінись 

Подивіться, як від наших справ і дій розквітло це деревце - деревце загону 

«Екологічна варта»!  



У кожного екологічного осередку, гуртка - є власне деревце 

Погляньте, лише у Горішніх Плавнях їх чимало Показує на карту ЦДЮТ 

І в кожному місті нашої країни, в кожному селі і кожному її куточку теж є 

справжні природолюби.  

Саме завдяки всім вам і вашим деревцям наша Україна схожа на сад. 

Тож ми, юні екологи, повинні бути усі разом,  щоб прагнути і досягти єдиної 

мети – чистого довкілля у нашому чудовому світі! 

 

Пісня: «Прагни до мрії» 

Гляньте, що я знайшов, поки ви тут танцювали! 

Так це ж альбом екологів із 90-х  

Цікаво, а що там?! 

А все що там - це вже історія!  

І вам, малечі, продовжувати її! 

Можливо, колись забудуться імена, пожовкнуть сторінки, зітруться з пам'яті 

обличчя,  але цю історію не можна переписати і не слід забувати.  

 

Пісня «Сансара» 

Крок вперед зроби, руки простягни, 

Цей альбом візьми, лист перегорни 

У кожнім  підпису  й  фото незабутньому 

Продовжує життя учитель в своєму учневі. 

Все життя нас вчить як життя любить, 

Весь час нас надихає й  крила всім нам надає. 

Він каже: «Сам не зміг, вірю в вас усіх. Вперед! Вірю в ваш успіх.  

Ви будете краще ніж ми, кращі ніж ми, кращі ніж ми! 

Коли мене не стане, співатиму голосами 

Моїх дітей і голосами їх дітей 

Нас всіх міняють місцями 

І це закон Сансари. Колообіг  людей»! 

 

 



Сценарій виступу колективу екологічної просвіти  

«Бурштинові краплинки» Дубровицького навчально-виховного  

комплексу «Ліцей-школа» Дубровицької районної ради  

Рівненської області 

 

 

 

Керівник колективу: 

Руслана Драка  

 

 Я – повітря, людино… Бачиш мене? Ти не помилилася – це я… Чорне і 

фатальне… Важке і безжально правдиве… А колись я було свіже і чисте, 

ромашкове і прозоре… В тобі завжди була радість від мене… Я так тобі 

довіряло. Але ти,що ти зробила? Чому? Навіщо?... Тепер вдихни мене…   Це 

твоє життя, людино? Чи ти тішиш себе тим, що не все так страшно? Зупинися! І 

просто спробуй любити себе і мене, людей і всю   прекрасну, створену не 

тобою, Землю…   

(Звучить музика. Виходять учасники агітбригади) 

1. Людина над природою панує, 

Сучасні технології планує, 

Щоб споживати більше від природи, 

Підкорює її красу і вроду. 

2. Людина над природою панує, 

Бездумно світ навколишній руйнує, 

Відходи у довкілля викидає. 

І бруд, і пил на землю осідає. 

3. Людина над природою панує, 

І неминуча та страшна година, 

Коли природа відповість сюрпризом, 

І виникне екологічна криза... 



А може, катастрофи уникнем? 

А може, берегти природу звикнем? 

 

Пісня «Там де ми є» 

Землі родючі колись занедбали 

Їх хімікатами нагодували 

Гірко полин серед поля буяє 

Про небезпеку попереджає 

Висохнуть ріки і щезнуть озера 

Знищить всю рибу рука браконьєра 

Знайдемо вихід нащадків заради 

Мати – Природа благає не зрадь, ти! 

 

 А можливо 2020 рік останній?  

 Знаєте, що можливо прийшов час взяти відповідальність на себе? 

 Усвідомити всі свої помилки та на кінець таки згадати, що Земля – це наш 

дім. 

 Всі ми! Я, ти , він, вона – усі! 

 Заговорити і почати боротися з наслідками наших вчинків.  

 Зупинити жахливий фінал, який насувається. 

 Що ми залишимо після себе наступним поколінням?! 

 А от що: 66% лісів знищило людство. 

 З кожним роком на Землі стає менше територій, де є чисте повітря, прозорі 

водойми, неполохані звірі. 

  Унаслідок неконтрольованого знищення природних ландшафтів зникає 

багато видів рослин і тварин.  

 Жива природа швидко втрачає своє розмаїття. 

 А скільки тон пластику та інших неорганічних відходів потрапляє у грунт та 

Світовий океан. 

 Ми живемо на нашій планеті так, ніби є ще одна в запасі. 

 Вибір лише за тобою! 



Ми юннати, а значить з любов’ю в серці, 

Із добром і надією світом йдемо. 

Ми природу рідну захистимо і примножимо, 

Парость щастя й єднання разом зростимо. 

- Тому наша екологічна агітбригада Дубровицького НВК «Ліцей – школа» 

«Бурштинові краплинки» хоче донести до своїх ровесників, що – людина – це 

частина планетарного братства з новою екологічною культурою, яка базується 

на знаннях і повазі законів розвитку біосфери, Землі, Космосу. 

 Сучасна Україна має велику кількість екологічних проблем: 

Забруднення водних ресурсів України 

Щороку стан річок, озер і підземних вод в Україні погіршується. Причиною 

цього є ряд проблем: забруднення водойм викидами з підприємств, надмірне 

використання природних ресурсів, замулення та заростання водойм.  

Забруднення повітря 

Транспорт належить до головних забруднювачів атмосферного повітря, 

водоймищ і грунтів Глобальним екологічним лихом є потепління клімату і 

парниковий ефект. 

Деградація земельних ресурсів 

Основними негативними наслідками сільськогосподарської діяльності людини 

є збідніння і виснаження родючих українських чорноземів, промислове 

забруднення ґрунтів. , застосування азотних і нітратних мінеральних добрив.  

Небезпечні геологічні процеси 

При видобутку корисних копалин відкритим способом геологічне середовище 

порушується виїмками гірських порід – кар’єрами.   

Знищення лісів 

У результаті надмірного використання деревини й вирубування лісів постійно 

скорочуються площі лісового фонду.  На сьогоднішній день найболючішою 

проблемою зменшення лісів є масове висихання голонасінних. 

 Побутові відходи 

Викидаючи сміття, люди порушують один з основних екологічних законів 

кругообіг - речовин у природі.   



Сценка з масками 

1. Ти зрозуміти маєш, 

Яку роль граєш у цьому житті 

Чому на обличчя маску ти вдягаєш, 

Щоб дістатись своєї мети. 

2. Не болить ні душа, ні серце 

Заживе і те, що хотіло жить. 

Тоді ти, як оте люстерко. 

Що так любить усе навкруги. 

3. Світ здається тобі наче казка 

Все навколо цвіте і буя 

А коли ми надумаєм зняти ту маску 

То побачиш, від страху здригнулась Земля. 

- Людству загрожує  загибель, якщо воно не перегляне свого відношення до 

природи. 

- Не змінить стиль своєї діяльності і життєві цінності.  

- Людям необхідна нова філософія життя, висока екологічна культура і 

свідомість. 

Ми – юннати! 

Ми – молодь! 

Ми – сила! 

Країни ми – крила! 

Ми – поштовх! 

Ми – дія! 

-  Екологічна робота в ліцеї: 

-  З січня 2018 року ми запровадили проект «Сортуємо заради 

майбутнього», завдяки якому усі дубровичани дізнаються, що сміття не є 

однорідним, що його можна розділити на   різні види: пластик, метал, скло, 

папір, поліетилен. Ми навчаємося самі і навчаємо своїх батьків як потрібно 

сортувати своє сміття та яка з цього може бути користь нашому закладу, місту, 

країні та кожній окремій людині.  



- Проєкт «Zero Waste School» фонду Кличків  підтримав глобальну ціль «Світ 

без відходів» і разом із партнером компанією Coca-Cola  робить все можливе, 

щоб залучати, навчати, мотивувати школи до сортування відходів.  

- А у грудні 2019 року наш заклад отримав подарунок від фонду – механічний 

прес для брикетування відходів, який дозволить брикетувати відсортовану втор 

сировину і продавати її по вищій ціні для подальшої переробки. 

- Була проведена екоконференція спільно з представниками місцевої влади 

«Сортуємо разом»; 

- На території закладу облаштоване приміщення для зберігання 

вторсировини; 

- Неодноразово проводилися толоки по прибиранню рекреаційних зон міста; 

- Організовано акції: «Батарейка, здавайся!»; «Один день без поліетилену»; 

«Тиждень без паперових стаканчиків» 

- Зреалізовано творчий проект «Еко - торбинка»; 

- Організовано виставку «Друге життя побутових відходів»; 

- Ліцеїсти закладу неодноразово є переможцями районних та обласних 

олімпіад з екології та районних та обласних етапів МАН в секції «Охорона 

довкілля та раціональне природокористування»; 

- Наші учні  є неодноразовими переможцями обласних та Всеукраїнських 

конкурсів: «Парад квітів біля школи»; «Посади сад»; «Свято зустрічі птахів» 

 

Нам юннатам майже сотня років. 

І на все ми знаходимо відповідь. 

Як рідну планету врятувати 

Адже тепер ми велика родина. 

 

Що є сьогодні актуально? 

Можливо, мода – для когось. 

Пора нам мислити глобально, 

аби змінити в світі щось. 

ми всі прекрасно розумієм 



для чого ми зібрались тут. 

 

Ми віримо, що ми зумієм 

красу природи повернуть. 

Зумієм гордість відродити: 

візитку нашої землі. 

Ми навчимо  людей  любити, 

щоб  ті  природу берегли. 

 

Ми нищим те, що не створили, 

та не підозрюємо все ж, 

що саме ми все це зробили, 

бо ми не бачим жодних меж. 

 

Напевно, ми давно забули, 

що не одні на світі ці, 

бо совість наша знов заснула, 

бо ми руйнуєм спільний дім. 

Танець  з парасольками пісня Скрябіна «Люди як кораблі» ( ІІІ куплет і 

приспів) 

- Так! Весь світ – єдиний організм, що так само, як всі ми, хворіє і бореться зі 

своїми хворобами. Якщо він умирає, то йому залишається лише один вихід – 

відторгнути людство, як злоякісну пухлину. 

- Ні! Ми повинні встигнути! 

- Ми хочемо жити! 

- Ми ж можемо пригадати, що в нас є розум! 

- Ми маємо опам’ятатися! 

- Врятувати землю! 

- Врятувати природу! 

- Заради майбутніх поколінь! 

- Заради ненароджених дітей! 



- Ми всі разом зможемо зробити наш світ трішки чистішим і бути у відповіді 

за майбутнє нашої планети! 

- Тому не менш важливо знати екологічні знаки, що інформують нас, 

споживачів, про спожиті нами товари. 

- Будь екологічно обізнаний: 

Екомаркування 

Блакитний Ангел 

Квітка «ЄС» 

Зелений журавлик 

Петля Мебіуса 

Викидай окремо 

- Зробимо Україну чистою! 

- Одна з найближчих і найпоширеніших екологічних проблем для нас усіх – 

це забруднення сміттям сіл, лісів, яке набуло глобального характеру 

Роздільний збір вторсировини вдома — 

Зменшення споживання пластику. 

Менше користуватися особистим автомобілем, більше громадським 

транспортом і велосипедом.  

Сортування сміття — найбільш очевидна екоповедінка. 

Головне не панікувати, все в наших руках, адже ми - - знайдемо новий підхід, 

Нову ідею, 

Новий погляд 

Новий спосіб 

І разом почнемо 

Разом:  Землю рятувати, тому що ми юннати! 

(В руках плакати) 

- Роберт проти спалювання відходів; 

- Леонід компостує; 

- Зеро мінімізує відходи; 

- Марина за переробку пластика; 

- Поля сортує! 



Ми сьогодні порушили багато важливих питань, що стосується екології нашого 

краю. Зрозуміли, що стан природи критичний і головними винуватцями цього 

процесу є звичайна людина. Для того, щоб вирішити як нам боротися з цією 

проблемою ми пропонуємо вашій увазі гру «Дерево правильних ( важливих) 

рішень» 

 Уявно це дерево буде означати нашу планету з її екологічними проблемами. 

 Коріння – це незаймана природа, у світ якої ми прийшли як гості, а 

розпоряджаємося як господарі. 

 Стовбур – це природа, яку ми зараз маємо завдяки недбалому ставленню до 

неї. 

 Гілки – проблеми, що потребують вирішення. 

 А на листках ми написали шляхи вирішення цих проблем. 

( учасники читають і вивішують на дерево листки) 

 Щоб оживити це дерево, ми просимо гостей з залу теж висловити свої ідеї і 

записати їх на цих листках. 

(В зал роздаються листочки) 

 Вирішення проблем: 

 Насадження дерев на пустирях, вулицях. 

 Охорона рідкісних рослин. 

 Очищення водойм. 

 

Найбільша  тайна Всесвіту – життя 

Найбільша тайна життя – людина, 

Найбільша тайна людини – творчість, 

Тобто, щасливий дар душі. 

Світ прекрасний навколо тебе – 

Сонце ясне і синє небо, 

Птахи, звірі, гори і ріки – 

Нехай він буде такий навіки! 

Фінальна пісня 

 



Сценарій виступу колективу екологічної просвіти «Джерело» 

Красноградського навчально-виховного комплексу №3,  

Красноградського районного центру дитячої та юнацької творчості 

Харківської області 

 

 

Керівник колективу: 

Ліна Волошко,  

Людмила Меднікова 

 

( слова за кулісами)  

На неосяжнім всесвіті без кінця і краю 

кожен з нас куточок неодмінно має, 

це планета наша з назвою-земля, 

у якій живемо разом -  ти і я! 

(вихід команди): 

1.Шановні пані та панове: команда юних екологів Красноградського НВК №3 

для виконання відповідального завдання прибула. І, як кажуть на старті:  

Всі: Була не була!!!    

2. Ми вже маємо стаж і міцний наш екіпаж! 

Ми агітбригада – новий склад, 

ВСІ: то ж квітни місто, Красноград! 

3. Ми – джерельце, початок всіх надій, 

Початок нововведень і стратегій. 

Почни з себе, людино! І повір, якщо не ти,  

Всі: то хто за тебе? 

4. Пробачте нам вихід доволі сміливий 

Але, так сказати, уже накипіло, 

екологія наша - важливе питання, 



потурбуйся про неї 

Всі: це наше прохання! 

6. Сьогодні свято наше від душі 

Присвячуємо тобі, природо! 

Відкрий нам двері в храм  чарівний 

І нехай у нього увійде той,  

Хто цього гідний! 

5. Юннатівський  рух в Україні розпочав свою історію в 1924році, коли була 

створена перша Київська біологічна станція. Понад сорока років тому, 

розпочала свою роботу  станція юних натуралістів  і працювала до 1992  року 

на території нашого закладу, а існувала до 2000 року, коли її об'єднали з 

Будинком школяра, першим директором  станції юннатів був вчитель біології - 

Кабанець Григорій Гаврилович.  

6. Наша школа вражала своєю красою,  приміщення якої потопало в буйноцвіті, 

навколо розкинувся сад, який назвали іменем відомого селекціонера Івана 

Володимировича Мічуріна, автора багатьох сортів  плодово-ягідних культур.  

 

                                  Озеленення клумб школи 1954-1955р.р. 

1. Отже озеленення Красноградського НВК№3 почалося з моменту його 

створення і продовжується досі… 

2. Учні нашої школи є щорічними учасниками конкурсів  «Парки – легені міст і 

сіл», екологічних агітбригад. В своїх виступах ми піднімаємо актуальні 

питання:  щодо здорового способу життя,  безпечної поведінки в надзвичайних 



ситуаціях, проте найважливішою   темою є – екологія. Тому що всі є 

учасниками соціального екологічного проекту 

Всі: « Життя без сміття!» 

                                   

                                               Акція «Чисте подвір’я» 

3. Юннати школи є активними природоохоронцями. Беремо участь у проєктах 

«Громадянин», що  стосувався очищенню водних об’єктів. 

4. «Екобомба»-  метою якого стало закріплення схилів ярів поблизу місцевих 

водойм насінням рослин. Учні нашої школи посадили на клумбах багаторічні 

квіти,   деякі види ялинок, створено алею троянд.    

 

Висаджування багаторічних рослин на території школи 2019 рік 

5. Беремо участь у Всеукраїнському  конкурсі-захисті науково-дослідницьких 

робіт учнів - членів Малої академії наук. Вивчали біорізноманіття нашої 

території, цікаві дослідження були проведені  з  екології, зоології, ботаніки.  

 



6.Брали участь в акції  «Міжнародний день  чистих  берегів». 

 

 

«Міжнародний день чистих берегів» вересень 2018 року 

1. Та ще багато іншої роботи і зараз проспіваємо про свої турботи! 

(пісня) 

Ми екологів бригада, агітуєм завжди всі, 

хочем вам прозвітувати, що за рік зробили ми. 

Вас усіх ми закликаєм всі ландшафти берегти, 

щоб була у нас природа найдорожча у житті. 

На подвір'ї, на шкільному ми висаджуєм квітки, 

а ще молоді берізки- нам це дуже залюбки, 

провели різноманітні акції і заходи 

і все є це складовими для збереження Землі. 

2.Мета у нас одна і непроста 

 і скажімо разом такі ми слова наше майбутнє 

Всі: в  наших руках! 

3.Майбутнє! Цікаво, а яким воно буде майбутнє? 

Яку воду будемо пити, яким повітрям будемо дихати,  

на якій землі будемо жити? Це залежить 

Всі: від нас! 

(танок з глобусом) 

(Слова за кулісами) 

Півкулі кришталева, земля моя блакитна 

летить крізь вічний вогник прекрасна і єдина 



її моря-безкраї, її річки-прозорі 

її гірські вершини вночі цілують зорі. 

земля-наш дім єдиний, родина-ніжна мати 

і нам її судилось любити й захищати.   

1. Ми звертаємося з пропозиціями щодо збереження природного фонду наших 

заказників до місцевих органів самоврядування, щоб вирішувати проблеми 

стосовно охорони навколишнього середовища. Зроблено 4 запити щодо 

відновлення та збереження ентомологічного заказника. 

2. Нас хвилюють наслідки глобального потепління. Гази від промислового 

виробництва, вирубування лісів, збільшення кількості пожеж, є причиною 

парникового ефекту. 

3. З метою вивчення стану водних об’єктів Красноградського району  наш загін 

поставив завдання: обстежити територію з метою інвентаризації джерел та 

проведення екологічного моніторингу. 

4. Встановлено, що чинниками забруднення водних об’єктів є: розробка та 

експлуатація  нафтових  та газових родовищ. 

5. Виявлено що: на території Красноградського району  знаходяться 16 джерел, 

8 з яких  було досліджено, найбільш якісна вода зосереджена  на двох об’єктах: 

джерела с. Піщанки та с. Берестовеньки. Наслідком є робота  щодо вивчення 

стану джерел методом біоіндикації. 

 6.Ми вирішили сказати СТОП. 

СТОП!  Найбільшій проблемі регіону: ерозії ґрунтів, які набули глобального 

характеру.    

3.Зелене світло насадженню лісів на території району, прикладом чого є  

відновлення соснових насаджень на зоні відпочинку. 

СТОП!  Спалюванню листя. 

 4. Зелене світло - використанню його для покращення стану грунтів.  

 А чи відновиться наша земля набагато раніше 

ВСІ: це залежить від нас! 

5.А поки ми чуємо відголоски минулого. 

(Танок) (сирена) 



6.Що це? 

1. Це біда, в Україні йде війна. Історія війни – це історія знищення природи. 

Найстрашніша історія людства - аварія на Чорнобильській АЕС, внаслідок якої 

відбулося випаровування і попадання в атмосферу ядерного палива. 

(Танок – Чорнобиль) 

6. Але подій могло не будь цієї ночі 

А скільки сили віддано й життів 

За те, що там був хтось неточний 

За те, що хтось пограти в ігри захотів. 

2. Пробач нас земле, пробач нас мила 

Плането, жива будь завжди 

Нащадкам даємо наказ 

Лишайте скрізь добрі сліди 

І вірте у кращий свій час. 

( танок «Квітка-душа», вихід українки) 

 Дівчина – українка: Я -Україна. І впевнена, що тільки від кожного із нас 

залежить, в якому світі ми будемо жити; що залишимо майбутньому 

поколінню. 

РАЗОМ. – Приєднуйся до еко-руху! 

2.Тож настав час перейти до справжніх дій  

І ми звертаємося до небайдужих в ім’я майбутнього, в ім’я життя 

Всі: Подбай про наше майбуття! 

Дівчина – українка: І ми з вами щедрі українці  

На всміх, не вдачу, на щасливі дні 

Пригощаємо всіх гостинцем, що виростили на своїй землі 

(винос прапора України, дівчинка - українка вручає смаколики та стрічки) 

3.Я синьо-жовту стрічку подарую 

Тулить до серця, ніжно пригортайте,  

Немов молитву щиру і святу 

Любов'ю кожне слово зігрівайте,   

(малюють малюнок) 



4.Давайте намалюємо нашу Україну 

Я намалюю блакитне небо, 

А я жовте поле, 

Я червоні маки в ньому, 

Я – символ України - кущ калини, 

А я ясне сонечко і рожевий ранок. 

(пісня) 

Всі:  Збережемо землю для майбутніх поколінь! 

1.Хай росте при долині калина 

Всі: Хай цвіте, розквіта Україна! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Сценарій виступу колективу екологічної просвіти «Зелена лінія» 

Херсонської спеціалізованої школи І – ІІІ ступенів № 57  

з поглибленим вивченням іноземних мов Херсонської області 

 

 

 

Керівник колективу: 

Олена Олійникова 

 

Музика. Пісенна заставка(група «Нумер 482», пісня «Добрий ранок,  

Україно!» слова та музика Віталія Кіріченка) з елементами танцю. 

.... -й:УВАГА!  

... -й: УВАГА!  

Разом: Увага! 

... -й: Сьогодні іскристо вирує наснага! 

... -й: І щедрість природа дарує всякчас! 

... -й: Ви слухайте!  

... -й: Слухайте! 

Разом: Слухайте нас! 

... -й: УВАГА!  

... -й:  УВАГА!  

... -й: Дасть вам корисні, суттєві поради 

Разом:  Юних екологів агітбригада. 

... -й: Херсонської спеціалізованої школи №57 

Разом:    «Зелена лінія» вітання шле всім!  

... -й: і позиція наша така: 

Разом:   Оберігати!  Закликати!  Діяти! 

... -й: Бо зараз головне питання –  

Разом:  екологічне виховання, 

... -й: Сприяти здійсненню мети –  



Разом:  Планету, Землю зберегти! 

... -й:  Рік промайнув і знову в залі екологічне свято всіх зібрало! 

... -й:  Ми раді вітати Вас у новому 2020 році! 

... -й:  Запрошуємо Вас поринути в нереальний світ… 

... -й: Творчості ... 

... -й: Позитиву ... 

... -й: Креатива ... 

... -й: Відповідальності ... 

... -й:  Добра ... 

... -й: І трасології !  

Здивування, непорозуміння членів команди, музична заставка 

... -й: Це щось пов’язане з криміналістикою? Да? 

... -й: На кшталт розслідування?  

... -й: Експеремента? 

Слідчий: У точку! А трасологія – наука про сліди, і не тільки криміналістичні! 

Неуки! Хтось з команди зойкне. Трасологічної дослідження починається з 

моменту виявлення слідів на місці події. Включаємося, включаємося, 

включаємося! Шукаємо сліди! 

... -й: Які? 

... -й:  Які сліди? 

Слідчий: Екосліди! Історичні! 

... -й:  Чому історичні? 

... -й:  Так дуже просто! 2020 рік – ювілейний! Країні юннатії – 95!  

... -й:  Погодьтесь, що не щороку вам виповнюється сорок чи шістдесят а тим 

паче 95! 

 ... -й:  Дійсно, святкування "круглої" дати частіше за все стає початком нового 

етапу в житті ювіляра.  

... -й:  З іншого боку, ювілеї навіюють певний сум, ностальгію за прожитим, за 

тим, чого не повернути… Ну так що, шукатиме історичні сліди нашої 

ювілярки? Загальний подив 

... -й:   Країни Юнатії!  



... -й:  Знайшла!!!! Я знайшла! Ось перший слід Виносить барабан. 

... -й:   Ні, дорогенька, бо це вже другий! А перший ось! Виймає газету. 

... -й:  Газета? 

... -й:  Так, Харьковскія та Київськія відомості за 1905 рік!  

... -й: Дійсно на території України почали створюватись перші гуртки 

агрономічного, біологічного та натуралістичного профілів у містах: Ніжині, 

Харкові, Києві 

... -й:  Про це було надруковано у місцевих газетах! Ще у 1905 році! 

... -й: А створювались вони з ініціативи прогресивної педагогічної 

громадськості і за підтримки меценатів, добродійних комісій… 

 

Картина І 

Зміна сюжета. Хлопчина починає настукувати у барабан. Учасники 

шикуються, говорять рисівку, роблять фіруги. 

Хто крокує з нами в ряд? 

Бойовий загін хлоп’ят! 

Гей, крокуй! Не сумуй! 

Гей,  дивись, не барись! 

... -й:  Загін, стій! Раз – два! Наліво! 

... -й:  Ні себе у справі, а справу в собі! 

Разом:  Так говорить натуралістична школа! 

... -й:  Присвятимо життя правді у боротьбі! 

Разом:  Вперед ботаніки і агрономи! 

... -й:  На полі не легко під час, як в бою! 

... -й:  Ми лави свої роками  гуртуємо! 

Вдвох: Гуртківець, не второпав задачу свою? 

... -й:  Іди, у керівника допитуйся! 

... -й:  Життя Разом:  складне! 

... -й:  І товариш зрадить! 

... -й:  І подруга може набренькати! 

Разом:  Тільки надзавдання не підведе! Вір у нього неодмінно! 



... -й:  Роби раз! 

Вдвох: Знаємо, справ попереду у нас багато! 

... -й:  Роби два! 

... -й:  Даєш науку в маси! 

... -й:  Нехай місто про нас гомонить! 

Разом:  Нехай просвіта йде разом з нами! 

... -й:  Двадцяті роки… сільськогосподарські та юннатівські гуртки уже у п’яти 

регіонах України! Закладають сади, городи, розводять кроликів! 

... -й:  У 1925 р. Урядом України засновано Київську біологічну станцію, 

пізніше перейменовану в Центральну дослідно-педагогічну агробіостанцію. 

... -й:  В наш час - це Національний еколого-натуралістичний центр учнівської 

молоді. 

 

Картина ІІ 

Зміна сюжету. Імітація зоопарку. 

- Походіте, не товпіться, тут в нас розмістились бегемот і слон. 

Над слоном висить табличка, що розповіда, 

Скільки він продуктів різних за добу з’їда: 

- Ого! Скільки сіна і картоплі, дерті, буряків, моркви, клюкви, солі, крейди, 

редьки й огірків. 

- Особливо дуже чітко виведено там, що з’їда він апельсинів десять кілограм. 

– То він стільки апельсинів за добу з’їда? 

Це, їй-право, навіть важко уявити нам. 

Ну невже він з’їсти може десять кілограм? – 

– Слон до фрукти має сильну страсть. О-го-го, він з’їсти може! 

Та хто йому дасть? І взагалі, чого ви тут стовбичите, вуха порозвішували! 

Біжіть, ооооон там записують до гуртка юних зоологів. Там вам і розкажуть, і 

покажуть, ще й по контактуєте з тваринками! Поспішіть, місць обмежено!!!! 

Так, треба було поспішати, бо новий напрямок роботи юнацтва був захопливим, 

цікавим! 

... -й: У 1925 р. у Харкові вперше було створено гурток юних біологів зоопарку.  



... -й: В 1932 р. юннати з’явилися у Київському зоопарку. 

... -й: А в 1937 р. засновано клуб юннатів у Миколаївському зоопарку. 

... -й:  Тридцяті роки… В Україні працює 675 гуртків юннатів - майже 17 тисяч 

дітей. Функціонує вісім станцій юннатів. 

... -й:  1934 р. Перший всеукраїнський зліт юних натуралістів. Місце 

проведення с. Снігурівці на Миколаївщині. 

... -й:  З 1935 р щоліта працює табір юннатів. 

... -й:  Починаючи з 1935 р. в Україні розвиваються нові структури… 

... -й: Мережа станцій юних натуралістів 

... -й:  Клубів і секцій у промислових і сільськогосподарських підприємствах.  

... -й: Широкого розмаху в цей час набуває рух юних мічуринців. 

... -й: Позашкільні заклади закладають фруктові сади, дослідні ділянки, живі 

куточки, ферми. 

... -й:  У 1940 р. - гуртків юннатів 4 тисячі. 

... -й:  У них дітей - 45 тисяч.  

... -й:  Станцій юннатів - 20. 

 

Картина ІІІ 

Музична заставка. Вальс. Зміна сюжету. Вибух. Учасники скупчилися, 

відвертаючись від глядачів… 

Діти війни... Сирітські долі... 

 І кров, і смерть... Гірка сльоза... 

 Їм скуштувати довелося горя,  

Дитинство вкрала в них війна. 

  

Була війна... Страшна, кривава...  

Як в пеклі діти всі жили , 

 Рано дорослими ставали,  

Гіркий спізнали смак війни. 

 

На їх очах людей вбивали,  



Рабство, полон, концтабори,  

Всі негаразди і печалі  

На слабкі плечі їх лягли… 

... -й:  Воєнне лихоліття перервало натуралістичну роботу. 

... -й:  З перших днів війни у дітей було величезне бажання хоч чимось 

допомогти фронту. 

... -й:  Юннати завжди залишаються юннатами! Хто, як не вони зналися на 

лікарські рослини, їстівні гриби, корисні ягоди! 

... -й:  Хто, як не вони, допомагали доглядати такі дорогоцінні врожаї! 

... -й:  Хто, як не вони, допомагали в лабораторіях… 

... -й:  А скільки колосків було зібрано у полях! Так, я не обмовилася! Збирали 

по зернятку! Бо кожне було на вагу золота!  

... -й:  Як пахне хліб?  

... -й:  Ви знаєте, як пахне хліб?...  

(Додаткові рядки, які можливо виконати, залежно від аудиторії) 

Святиня столу, оберіг у хаті 

Глава сім'ї, добробуту, життя.  

Так звикли предки хліб наш величати,  

Без нього не існує майбуття. 

Наш хліб - це поле житнє, спіле,  

Достаток і добробут у житті,  

Це ниви, що узимку побіліли,  

Усе - це наш звичайний хліб.  

Без хліба і не можна уявити,  

Як будем жити ти і я,  

Тому достатком треба дорожити,  

І буде й щастя, і добробут, і сім'я! 

ХЛІБ 

В неволі за колючим дротом 

Лежав поранений солдат, 

І хліб черствий, що звався бротом, 



Йому по крихті кидав кат. 

За те, що він хліба й заводи 

Вітчизни 

кров'ю боронив,—  

Йому гнилу давали воду,  

Його прикладом вахтман бив.  

Забудеться — й очиці сині  

Примарою перед бійцем:  

Його дітей на Полтавщині  

Спалили іроди живцем.  

І от холодним вкритий потом,  

За рік неволі — вже старик,  

Все ж не скорився: попід дротом  

Він підкопався і утік.  

В лице балтійський вітер віяв,  

А він кривив голодний рот, 

І все про хліб до болю мріяв,  

І проклинав тюремний брот. 

Гули в чужому небі ІЛи, 

Тремтів од вибухів Берлін,  

Коли в медалях, повен сили, 

Туди прийшов звитяжцем він.  

І там, де згарища, й руїни, 

І дим, і залпи наших рот,  

Побачив він худу дитину,  

Що ледве вимовила: «Брот...»  

І він відкраяв щедру скибу  

(«Воно ж мале, товариші!..»),—  

І дружній брот, що звався хлібом,  

Простяг сирітці від душі. 



... -й:  У квітні 1944 р. учні Полтавської області звернулися до всіх учнів 

України з листом в якому написали:  

... -й:  «Дорогі юні друзі! У суворі дні Великої Вітчизняної війни радянського 

народу проти німецьких загарбників єдина думка проймає кожного юного 

патріота - якнайшвидше краще допомогти фронту , нашим бійцям остаточно 

розгромити гітлерівську Німеччину…. 

... -й:  Ми знаємо, що кок-сагиз цінна каучуконосна культура, яка має велике 

стратегічне значення.  

... -й:  Ми беремо шефство над посівами кок-сагизу і зобов'язуємося зібрати з 

кожного гектара не менше 20 кг насіння і 354 коріння». 

... -й:  І сіяли! 

... -й:  І доглядали! 

... -й:  І збирали! 

 

Картина ІІІ 

Зміна діючих осіб 

Урааааа! Перемогааааа! 

... -й:  1945й.. 

... -й:  Зариті окопи і бліндажі, і на цих місцях знову рясніли клумби з 

розкішними квітами. 

... -й:  Знову закладені дослідницькі ділянки! 

... -й:  Посаджені  нові лісосмуги, парки, сквери.  

... -й:  Значна увага приділялась дослідницькій роботі. 

... -й:  У школах організовуються перші учнівські виробничі бригади. 

... -й:  Життя поспішає, надолужує згаяне! 

... -й:  А ось і новий крок, новий слід Країни Юнатії! 

Разом: 8 червня 1945 року  

... -й:  виконавчий комітет Херсонської обласної Ради народних депутатів 

прийняв рішення про організацію в м Херсоні  

Разом  Обласної Дитячої технічної і сільскогосподарськіої станції! 



... -й:  При сільськогосподарській станції були створені 2 лабораторії - 

ботаніко-рослинницька і початкових класів.  

... -й:  Уявляєте, згідно з архівними даними на той час станція мала 2 лупи, 3 

садові пилки, 1 обприскувач, 2 акваріуми та 2 терраріуми. 

... -й:  І все! 

... -й:  А вже у  70-х роках в області розпочали свою діяльність 546 

юннатівських секцій. 

... -й:  278 загонів «зелених» патрулів 

... -й:  78 сигнальних постів 

17 загонів по боротьбі з ерозією ґрунтів. 

... -й:  Навіть з 1985-1990 рік з ініціативи обл. СЮН при кінотеатрі «Шумен» 

було організовано кіноклуб «Природолюб». 

... -й:  Цікаво, а там фантастику показували? «Зіркові війни», наприклад! 

... -й:  Та ти що! 

Зміна діючих осіб. Людина, прибулець. Музичний супровід 

Жіночка: Ну що красунчик, до нас працювати? Що ж ви все претеся зі свого 

Сатурна? Що ж вам там не працюється? 

Прибулець: Бла – бла – бла. 

Жіночка:  Жарко йому на Сатурні, бач який! + 400. Зачекай, у вересні плавні 

запалають – буде тобі + 400. Боже ж мій, та чого ж ти страшний такий! … 

Гаразд. Давай заповнимо анкету. Попереднє місце роботи. 

Прибулець: Бла – бла – бла. 

Жіночка:  Сатурн? Футболіст, чи що? Не плач, не плач, знайдемо ми тобі 

роботу! На ось, заповни анкету. Прибулець запихає папір до рота.  Ну і що ти 

мені тут понаписував? Індифікаційний треба в третьому рядочку писати. 

Йолоп! Боже мій, все за вас приходиться робить! Та чого ж ти страшний 

такий!А… Прізвище, ім’я, по батькові. 

Прибулець: Бла – бла – бла. 

Жіночка:  Козленко Дард Вейрдович. Ну що, Козленко…  ким або чим хочеш 

працювати? 

Прибулець: Бла – бла – бла. 



Жіночка:  Водій маршрутки. Ти дивись, Козленко, це ж тобі не по кільцях 

Сатурна ганяти! Це ж Перекопська, чуєш, Пе-ре-коп-ська!... Боже ж мій, та чого 

ж ти страшний такий! А?… Права є у тебе? 

Прибулець: Бла – бла – бла. 

Жіночка:  Треба зробити права. Сфотографуйся, а я тобі допоможу! 

Прибулець: Бла – бла – бла. 

Жіночка: А мені пофіг, що ти спалаху боїшся та писок не фотогенічний. Немає 

фото, немає роботи! 

Прибулець: Бла – бла – бла. 

Жіночка: Не треба мені погрожувати! 

Прибулець: Бла – бла – бла. 

Жіночка:  Будь здоровий! Освіта у тебе є якась? Спеціальнісь? 

Прибулець:  Бла – бла – бла. 

Жіночка:  Куди не плюнь одні бухгалтера! Медогляд проходив? Витирає піт 

хусточкою. Намучалася я з вами. Слухай. Значить так:  летиш спочатку на  

Армагаз. У 33 кратері регістратура. Береш талончик на кров. 

Прибулець:  Бла – бла – бла. 

Жіночка:  Ну на слиз. Яка різниця? Потім летиш на сузір’я Альдеберанів. Там 

зробиш флюраграфію і до мене. Я тобі потім інших лікарів скажу. Боже ж мій, 

та чого ж ти страшний такий! А?… Шкода мені тебе… Мотатися по Галактиці 

по цим лікарям… Куди ж мені тебе прилаштувати?О, ану скажи : «Ваш 

квиток?» 

Прибулець: Ваш  квиток? 

Жіночка:  Чудово! Підеш в зоопарк юннатам допомагати! А що, у нас планета 

гостинна, всім дасть притулок! 

... -й:  У нашої іменинниці є слід космічний! 

... -й:  З 1997 року школярі Херсонщини – активні учасники українсько-

американського космічного експерименту: ”Вчителі та учні досліджують 

рослини в космосі”.  



... -й:  Юннати Центру були дублерами першого українського космонавта 

Леоніда Каденюка, разом з ним та школярами   України, США проводили 

дослідження космічноі рослини Brassica rapa.  

... -й:  Учні вирощували листкову зелень, як їжу для космонавтів, були 

учасниками Всеукраїнського конкуру «Мирний космос» в розділі «Космічна 

біологія та медицина», де здобули призові місця 

... -й:  У 1999 році юннати Центру продовжили Міжнародний космічний 

експеримент «Насіння-ІІ»: вирощували томати, насіння яких перебувало в 

космосі на борту космічного корабля «Шаттл». 

... -й:  Уявляєте, як це було цікаво! 

... -й:  А я не відмовилася б від спостережень за тваринами у космосі! 

... -й:  Чудна ти, людям спочатку треба навчитися жити з ними в мирі на Землі! 

 

Картина ІV 

Зміна діючих осіб. Інсценізація за зміною музичного супроводу. 

Шарик: Ніч кайф…кайф…кайф…  

паркан – кайф…. 

Зірки – кайф…. 

Місяць…. Місяць… Де місяць? Хочу міяць….уууууу… 

Житель: Чого виєш? Замовкни! 

Шарик: Поняв! 

Житель: Фу, кажу! 

Шарик: Поняв! 

Житель:Тихо там у мене! 

Шарик: Поняв! 

Житель: Циц! 

Шарик: Поняв! 

Житель: Опудало блохасте! 

Шарик: Поняв!...поняв!...Поняв! Сусід!...Сусід!...Сусід! … Полкан! 

Полкан  Що? 

Шарик: Живий? 



Полкан   Да! 

Шарик: Кайф! Полкан! 

Полкан   Що? 

Шарик: Спиш? 

Полкан   Сплю! 

Шарик: Спиш? 

Полкан   Сплю! 

Шарик: Кайф!.... Полкан!... Полкан! 

Полкан  Що? 

Шарик: Полкан лох! 

Полкан  Хто? Я? 

Шарик: Ти! 

Полкан   Іди сюди! 

Шарик: Не дістанеш! 

Полкан   Іди сюди! 

Шарик: Не дістанеш! Лох! 

Полкан  Іди сюди! Порву! 

Шарик: Лох! 

Полкан  Іди сюди! Порву! 

Шарик: Лох! 

Житель: Чого гавкаєш?  

Шарик: Полкан лох! 

Житель: Закрий рота, кажу! 

Шарик: Поняв! 

Житель: Закрий! 

Шарик: Поняв! 

Житель: Ууух! 

Шарик: Поняв!...Хазяїн – кайф!...кайф…кайф… пити хочу… пити… пити, 

пити, пити хочу! Пити, пити, пити хочу! Пити! 

Житель: Та коли ж ти вже закриєш рота? 

Житель: Може його погодувати? На, їж! 



Шарик: Пити хочу! 

Житель: Їж! 

Шарик: Пити хочу! 

Житель: Їж хліб! 

Шарик: Пити хочу!Пиииить! 

Житель: Ух, загодували псюрню, вже і хліб їсти не хоче! А ви – голодні, 

голодні! Знахабнілі! 

Слідчий: Ні… Вони кинуті, обмануті, ображені! 

... -й:Вони не можуть сказати вголос, але їх очі голосять про допомогу! 

Шарик:  Дорогі люди! Якщо ви, гуляючи по місту, побачите у мене ось таку 

кліпсу на вусі, знайте – це моя законна прописка в цьому місті. Це означає, що я 

товариський, стерильний та здоровий! Стою на переліку у державі та маю свого 

куратора. Не треба мене бити, проганяти. Ти можеш мене погодувати або стати 

моїм господарем. Я буду любити тебе завжди 

... -й:  Безхатні тварини, серед яких переважають собаки, створюють безліч 

проблем для міських санітарно-епідеміологічних служб, так як вони є 

переносниками всіляких паразитів 

... -й:  Є збудниками кишкових захворювань  та сказу.   

... -й:  Хворі безхатні собаки контактують с домашніми тваринами і тому 

можуть заражати їх 

... -й:  Безхатні тварини нападають на людей .  

... -й:  Кількість  безхатніх собак постійно зростає, що обумовлює необхідність 

розробки комплексу заходів  по утриманню та регулюванню їх чисельності.   

... -й:  Ось проблема, яку треба досліджувати! 

... -й:  Зараз і негайно! 

... -й:  І не тільки! 

... -й:  Озирніться навколо! 

... -й:  Повітря! 

... -й:  Ліси! 

... -й:  Птахи!  

... -й:  А новини? 



Картина ІV 

Зміна діючих осіб. Імітація новин телебачення 

... -й:    Як, ви новини не дивитесь?  

... -й:   А що там говорять?  

Слідчий: Головною артерією є річка Дніпро.  

... -й:  220 міст 

... -й:  2000 сіл 

... -й: 10000промислових підприємств 

... -й:  Водами Дніпра користуються понад 30 мільйонів людей, в тому числі і 

жителі нашого міста. 

... -й:  З території України в басейн Дніпра скидалося щороку понад 12 

міліардів кубометрів стічних вод. 

... -й:  Більшість – забруднені сполуками азоту, нафтопродуктами, солями 

важких металів, пестицидами та іншими шкідливими речовинами. 

... -й:  Великої шкоди завдало забруднення Дніпра радіонуклідами в  результаті 

Чорнобильської аварії. 

... -й: Більше однієї тисячі кілометрів Дніпровських берегів розмиваються, 

внаслідок чого втрачено біля 8 тисяч гектарів земель. 

... -й:  Щороку у водоймища України потрапляло разом зі стоками близько 8 

мільйонів тон різних забруднюючих речовин. 

... -й: Майже 17% населення України отримувало воду, що не відповідало 

санітарним нормам. Вода практично всіх 18 тисяч приток Дніпра не відповідає 

екологічно безпечним нормам. 

... -й: Найдовша річка Європи катастрофічно міліє. 

... -й: Тільки біля Києва з’явилось 56 мілин, які незабаром можуть стати 

островами. 

... -й: Основна причина руйнування Дніпра – хімічна. Це підприємства і ми, 

жителі країни! 

... -й:  Більшість людей користуються миючими засобами, що містять фосфати, 

які не тільки шкодять здоров’ю, але і служать добривом для водоростей. 



... -й:  Водорості швидко розмножуються і вмирають, провокуючи падіння 

рівня кисню у воді, що веде до загибелі  риби!... 

... -й:  Люди, ви тільки погляньте, тільки чорні сліди від нашої діяльності!!!!! 

Хіба ми цього хотіли?  

Слідчий: Да…. Наслідили добряче….Але це вже інша історія! 

... -й: Та що ти таке кажеш!  

Разом: Це наша історія, довжиною  у 95 років 

... -й: Час мчить, змінюється світ, а разом з ним і ми – юннати тепер вже 

незалежної України 

... -й:  Форуми, конкурси, фестивалі! 

... -й:   Симпозіуми, виставки, , ботанічні стажування. 

... -й:   Всеукраїнські чемпіонати з інформаційних технологій. 

... -й:  Науково освітні проекти 

... -й:  А головне – кропітка робота тисяч юннатів для того, щоби завжди билося 

зелене серце нашої планети! 

... -й:  А ви знаєте, що кожен з нас залишає на землі свій слід. Екологічний слід? 

... -й:  Це площа поверхні землі, яка необхідна нам, щоби забезпечити нас 

ресурсами та поглинати наші відходи! 

... -й: Він складається з товарів та послуг, які ми споживаємо. Їжі, води, 

електрики і опалювання у наших будинках. 

... -й:  Відповідальне споживання може зменшити наш слід та зберегти планету 

для нащадків.  

... -й:  60 % екологічного сліду країни – це результат спалювання палива. 

Наприклад один пасажир авіарейсу виробляє стільки СО2, що 4 дерева повинні 

100 років компенсувати природі нанесену шкоду.  

... -й: І якщо частіше їздити на поїздах, міському транспорті замість особистого, 

то ваш слід стане набагато меншим! 

... -й: Продукти, які завезені здалеку, також наносять шкоду через тривале 

транспортування. Тому купляйте більше місцевих та сезонних продуктів. 

... -й:  І тільки необхідне, бо третина їх викидається! 



... -й:  За рік одна  звичайна сім’я виробляє тону відходів! Щоби зменшити 

кількість звалищ – даруйте речам друге життя! Віддавайте, міняйте, 

продавайте! 

... -й: Сортуйте сміття! 

... -й:  Треба економити воду та електрику! Ще суттєво зменшить шкоду для 

оточуючої середи!  

... -й:  Якщо кожна людина на землі буде жити як середній  українець, то вже 

людям знадобиться 2 з половиною планети! 

... -й:  Та тільки планета у нас одна! 

 

Пісня Слова  та музика Руслани Лижичко «В ритмі серця» 

 А ви з нами? Давайте разом! 

Ми намагаємося привернути увагу громадськості до вивчення та розв’язання 

екологічних проблем нашої місцевості 

А ви з нами? 

Програму енергозбереження ми маємо, про збереження тепла у класах і 

домівках дбаємо! 

А ви з нами?!! 

Ми – стежимо, щоб вода не витікала через не закручені крани. 

 А ви з нами?!! 

Ми – не викидаємо недописані зошити. Збираємо макулатуру! 

А ви з нами?!! 

Ми – не спалюємо опале листя. 

А ви з нами?!! 

Ми – щорічно  приймаємо участь у висадці  саджанців! 

А ви з нами?!! 

Залишаємо тільки екологічно чисті сліди! 

А ви з нами ?!! 

 

 

 



Сценарій виступу колективу екологічної просвіти «Рубікон»  

Черкаської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №25  

Черкаської міської ради Черкаської області 

 

 

Керівник колективу: 

 

Лідія Мисько, 

Ольга Гуржій 

 

 

 

Вихід команди на сцену. 

(На сцені декорація «Ювілейний торт» (обручі з квітів, короби в 

подарунковій стрічці з бантом і пелюстками з великої квітки ) 

 

Учасник (декламує слова Т.Г. Шевченка на фоні музичного супроводу)  

Край неба палає 

Соловейко в темнім гаї 

Сонце зустрічає 

І все-то те, вся країна 

Повита красою, 

Зеленіє, вмивається 

Сонце зустрічає… 

І нема тому спочину 

І краю немає 

Композиція «Квітка душа» ( з декоративними пелюстками великої квітки 

(композиція на мелодію пісні  «Квітка душа»  Н. Матвієнко) 

Ой, не зоря в небі запалала, 

То на землі квітка розквітала, 

Там де трава, як зелений шовк, 



Ранок прийшов, квітку  щастя тут знайшов. 

Приспів: 

Весен і зим - дай Бог! 

Віри і сил - дай Бог! 

Щастя усім - дай Бог! 

 

Колектив виконує вітальну пісню. Учасники колективу виносять 

декоративні подарункові короби з надписом «Юннатії-95» (муз. оформлення 

Неррі  В.) 

З Днем народження Вас, 

З Днем народження Вас, 

З Днем народження Юннати, 

З Днем народження Нас!!! 

Вокально-хореографічна композиція «Земля-Юннатія» (учасники колективу 

використовують декоративні круги-глобуси) (музичне оформлення на 

мелодію пісні К. Агілери  

Сама Земля це просто диво, 

Красива, ніжна, чарівна 

Поля, ліси, моря і гори 

Ну подивись! Яка краса! 

Земля – це казка незбагненна 

Такої іншої нема 

Така квітуча і зелена 

Життя дарує всім вона! 

Краса Землі - велика сила 

Що надихає і дає 

Легкі і надзвичайні крила 

Натхнення  й віри додає! 

 

Композиція «Потік юннатівського руху» (з декоративними цеглинами) 

Учасниця 1 - «Юннатівський рух немає кордонів! 



Всі: Ми будуємо: 

Учасниця 1- - Простір дружніх відносин! 

Учасниця 2- - Чудову єдину країну! 

Всі: Ми прагнемо: 

Учасниця 1- - До активної життєвої позиції. 

Всі: Ми вчимося: 

Учасниця 1- -Як  краще зберегти нашу планету. 

Разом : Країні Юннатії – 95!!! 

Учасник (залишається на сцені) :  

Юннат – на все своє життя! 

Ми разом дбаєм про природу. 

Творимо разом   майбуття! 

Для України і народу! 

 

Вокально-хореографічна композиція «Юннати, Go !» (музичне оформлення 

Маруф  «Drunk Groove») 

 (збираються в) 

Знов лунає знов 

 Юннати, «Go»! 

І поспішаєм вмить ми 

Щоб не втратить шанс 

Людині в нас, 

В живій природі жити! 

І рушати час 

Зривати враз 

З цієї маски глибу 

Щоб вдихнути в вас 

Життєвий шанс 

І Рубікон в надію! 

 

Шанс на майбуття 



Дає Земля –  твоя й моя надія! 

Знай ,природи край , 

Ти збережеш  

 Це твоя й  моя мрія! 

 

Учасники колективу демонструють початок юннатівського руху 

(Декорація «Годинник» з ілюстрованими парасольками) 

Учасник 1:Відлік юннатівського руху ведеться з 1924 року,  

Учасник 2: а його історія на Черкащині починається з дня утворення в січні 

1954 року Черкаської області  

Учасник 3: та відкриття в лютому цього ж року обласної станції юних 

натуралістів.  

Тут бере початок дивовижна мандрівка екологічними  стежками Черкащини та 

України.  

 

Колектив виконує  композицію  (музичний супровід мелодія пісні  Fergie 

«Little party never killed nobody») 

Обирай своє не стій на місті! 

Що шукаєш - завжди віднайдеш 

Світ природи - він такий безмежний! 

З нами разом  шлях туди знайдеш 

 

Учасник 1:Послухай як струмок дзвенить, 

Учасник 2: Як гомонить ліщина   

Учасник 3:З тобою всюди кожну мить 

Говорить Україна 

Учасник 4:Послухай як трава росте 

Напоєна дощами 

Учасник 5: І як веде розмову степ 

З тобою колосками 

Учасник 6: Послухай як вода шумить 



Дніпро до моря лине 

Учасник 1: З тобою всюди , кожну мить  

Разом : говорить Україна! 

 

Колектив виконує реп-композицію «Юннати за красу України!»  

(виконують всі учасники колективу) 

Неважливо ти зробив перший крок 

Або від життя мудрий та сивий 

Просто пам'ятай! 

У кожного в нас є сила 

Кожен із нас за вчинки красивий 

Ми відкладаєм все на потім 

Як ніби нас не чіпає це 

Та замість суперечок сотень 

Нехай розпочинається 

Знов новий день 

Той самий день 

Той самий час 

України краса починається з кожного з нас 

Повторюю це сотню раз: 

України краса починається з кожного з нас 

 

Вокально-хореографічна композиція «України краса починається з 

кожного з нас!!!»(учасники виконують в рукавичках) 

 (на мелодію пісні Родрігеса) 

  

Учасник1:Невпинно годинник історії рухає людство вперед, а матінка - 

Природа отримує 

Учасник 2: - якісні зміни у довкіллі  

Учасник 3: - зміни клімату, 

Учасник 4: - природні катастрофи,  



Учасник 5: - скорочення життя людей.  

Разом: Зупинись! (червоні рукавички) – на одній руці 

Головне: (зелені рукавички) (на другій руці) (спробувати нашить) 

Учасник 6: - вироби стиль життя,  

Учасник 1: - спрямований на вивчення та збереження  природи! 

Учасник 2: - Продовжуй важливу місію природоохоронного руху в Україні! 

Учасник 3: - Навчи дітей жити в гармонії з собою та природою. 

Учасники (дівчатка із стрічками та рушниками) виходять на авансцену: 

Учасник 4: Земля від роду і до роду 

Учасник 5: У спадщину передається 

Учасник 6:Земля від роду і до роду 

Учасник 1:У спадщину передається 

Учасник 2: Шануймо ж все на ній, що зветься 

Учасник 3: Так просто й коротко – природа! 

Учасник 4:І буйні трави й тихі води 

Учасник 5: І кожну квіточку в росі… 

Учасник 6: Щоб світ у всій своїй красі 

Учасник 1: Дістався і новому роду! 

 

(Звучить гопак) 

Виходять на сцену з танцем козаки 

Козак 1- Еге - гей країна Юннатія! 

Козак 2 - Вас вітають славні козаки! 

Козак 1- З Колиски козаччини, славетної Черкащини! 

Козак 2 - Ой куме, та ви ж справжня екологічна знахідка! Вам же 95, а ви в 

чудовій формі! 

Козак 1 - Та звичайно, я ж і досі в душі Юний Натураліст! Все люблю 

натуральне з чистої землиці , з чистої водиці, та свіжого повітря! 

Козак 2 - Так це ви про попкорн куме, з яким вчора в кінотеатрі відтягнулись? 

Козак 1 - Та ні, куме, я про природу-матінку, яка дає силу мені від землі, 

піднімає мене з пітьми, надихає на добрі справи. 



Козак 2 - Ну, куме, ви й голова! 

Козак 1 - Засмічена, як наша земля? 

Козак 2 - А як ви здогадалися, куме? Я зараз саме над цим і працюю-

технологією переробки сміття для малого міста. 

Козак 1-  Ого (Хватається за голову) 

Козак 2  – та все просто, головне почати - Беру бак від старої  МТш - ки… 

 Козак 1 - Так це ж прорив століття, куме, ми зможемо в рік переробляти 2 тони 

відпрацьованих батарейок та ламп… ну  на … 

(Дівчата вибігають на сцену перемовляючись між собою) 

Дівчина 1 - На натуральну губну помаду 

Дівчина 2 - На туш,  

Дівчина 3 - на манікюр 

Разом: Одним словом на Ювілейний макіяж!!! 

Козак 1-2 Та, ні дівчата, природа якраз не терпить макіяжу 

Козаки: Життя на цій Землі – це просто казка, 

Земля й сама – одвічна дивина! 

На ній є все: тепло, любов і ласка 

А маска – це людини лиш вина! 

(Команда в масках виконує композицію на мелодію пісні групи  

«The HARDKISS» «Ми такі як є») 

Учасники за кулісами одягають маски, беруть тканину, що декорує Всесвіт. 

Виконують вокально-хореографічну композицію «Єдина у світі», 

 музичний фон «The HARDKISS», «Мелодія» 

Ні, немає таких, - тільки ти. 

Заблукала між тих полюсів. 

Чи холодний ти, чи бездонний ти? 

Ні, немає таких, - тільки ти. 

Розкажи мені знов про нове. 

Зачароване і живе (I живе). 

Годинник не ходить – 

Навіщо, коли ти і я 



Не в часі, не в русі – 

Ми позапланетне життя. 

Буду тебе слухати ніч і день. 

Буду тебе вабити від людей. 

Буду твоя мелодія. 

Учасники виходять на авансцену 

Учасник 1: Моя Україна - вишневі сади ! 

Учасник 2: Цілющі джерела живої води! 

Учасник 3: Лани скрізь квітучі, зелени гаї  

А в них чути голос моїх солов'їв 

І небо безкрає - волошки блакить 

Червона калина в душі майорить 

І це надихає мене кожну мить 

Природу Вкраїни леліять, любить! 

Від роду до роду юннатівському руху – нема переводу! 

Бажаєм миру! Бажаєм, юннати, на многія літа ще нам процвітати! 

Вокально-хореографічна композиція «Це моя земля»  

(муз. супровід Ірина Федишин «Це моя земля») 

Виростала я на Україні, 

Виростала де грона калини, 

Щовесни під вікном розквітали, 

Білим цвітом мене забавляли, 

Тут волошки в волосся вплітала, 

Тут матусю з сльозами прохала, 

Щоб сорочку мені вишивала, 

Тут я вперше в житті покохала! 

Приспів: 

Це моя земля, це моя країна 

Тут моя сім я, тут моя родина 

Це ліси, поля, гори й полонини, 

Рідна ти моя Україна! 



Сценарій виступу колективу екологічної просвіти «ТЕРРА 

Кельменецького районного дитячо-юнацького центру  

Чернівецької області 

 

 

Керівник колективу: 

Наталія Підкова, 

Людмила Хоменко 

 

 

Еко паті – 95 

1. Звучить весела, святкова мелодія. Через зал вибігають четверо учасників 

команди, які роздають глядачам повітряні кульки у вигляді серця з надписом 

«Юннатії - 95» та реквізит (два види дерев'яних паличок: одні з символічним 

зображенням долоні «Молодці!», інші зі смайликом (10-15 шт.). Даний реквізит 

буде використовуватися в ході виступу команди). В цей час інші два учасники 

виносять на сцену банер та реквізит .  

Учасники стають перед мікрофонами. 

2. Звучить музична заставка «Юннати, з ювілеєм вас»  

Всі: - 1925-2020 роки 

Всі: - Країні Юннатії - 95! 

Всі: - У нас свято! 

- Як відзначати будемо?    

- Концертними виступами!    

- Діловими зустрічами!    

- Творчими звітами!     

- Обміном досвідом!    

Всі: - Квестами. 

 



3. Музична заставка (перешикування учасників) 

- У ювілейний рік наше першочергове завдання не тільки плідно 

працювати,    

- але  й залучати до екоруху ще більшу кількість  прихильників-

однодумців.    

- А де ми зможемо знайти сучасних дітей?    

- Як де? Звичайно, що в «Instagram»,    

- «Direct»,     

- «WhatsApp»;     

- «Viber».    

- А чим  їх зацікавимо?    

- Є ідеї?    

- Є! (показує планшет. Діти збираються до гурту - секунду дивляться на 

екран планшета, а потім із захопленням на зал).  Ну, що?    

Всі: - Діємо! 

 

4.  Музична заставка. Перехід 

- Юні друзі! Наша команда       

Всі; -  «Терра +»  

Всі: - Кельменецького районного дитячо-юнацького центру 

- запрошує всіх прийняти участь у реально-віртуальному  екопаті,  

- яка пройде під гаслом :   

Всі: - «Врятуй природу - і вона врятує тебе!»     

(На сцені залишається четверо учасників, а інші заходять за ширму  

і швидко переодягаються до виходу). 

- За всіма правилами сучасних корпоративів і у нас буде    

- дрес-код вечірки:     

6. Фонова музика. На сцену з-за ширми виходить 1 учасниця, яка 

демонструє  модель юннатівської форми.  

- Пропонуємо вашій увазі Екобренд «Юннат- ХХІ століття» 

-  Екостиль,  



- Екошарм.   ( дефіле під музику) 

- Якщо вам подобається наша пропозиція - ставте «Смайлики»!  

- Пишіть коментарі! 

- Ставте лайки! 

 

7. Музична заставка «Юннати, з ювілеєм вас» 

- Є проблема?       

Всі: - Яка?     

- Щоб зацікавити молодь нашою вечіркою, необхідно придумати  креативне 

запрошення .   

-  Пропоную відзняти запрошення - тизер.     

- Це буде і цікаво…        

- І сучасно!    

- І корисно!     

(учасник з планшетом чи телефоном) 

- Увага! Знімаю. Ближче один до одного… почали…   

(учасники стають,  на селфі ) 

- Ти, ще далекий від  юнацького руху?    

- Але, ти юний,      

- небайдужий,       

- легкий на підйом -     

- відчуваєш, що його проблеми торкаються і тебе.    

- Тоді скоріш  заходь на нашу ековечірку.      

- Один клік і «Терра +» відкриє для тебе безмежний світ любителів та 

друзів  природи».   

Музична заставка 

- Тизер є!      

- Виставляємо його у "чат"       

-  і чекаємо коментів        

Всі: - та лайків.       

 



8. Шумові ефекти кліків 

- Що далі?      

- А далі маємо продумати цікаву тематично - святкову програму.    

- З чого почнемо?    

- Звичайно, що з початку!     

- Початку виникнення юннатівського руху.     

 

9. Музична заставка «Юннати, з ювілеєм вас» 

- Нам необхідна  цікава сторіс.    

Всі:-  А тема ?    

- «Започаткування юннатівського руху на Кельменеччині»  

 

10. Музика. Перехід.  

- 1948 рік!    

- Кельменеччина пройшла війну,   

- пережила голодомор.    

- Тож настав час відроджуватися,    

- діяти,   

- творити!    

- А кому ж діяти, як не молодим    

-  та завзятим!    

- Тому були створені групи активних,   

- відповідальних,    

- трудолюбивих,     

-  юних натуралістів.    

 

11. Музика (Із-за ширми виходять 4-ро учасників. Сценка «Перші юннати») 

- Ось вона наша Земля.     

- З глибокими ровами-ранами.    

- Осколками всіяна.     

- Кров'ю полита.    



- Наші діди та батьки цю землю собою захищали.    

- А наш обов’язок - повернути її до життя!     

12. Фонова музика. Виносять стінгазету «Країні Юннатії -95!» 

- Наші перші  юннати Кельменеччини,    

- а нині, старожили селища:   

- Камбуряк Любов Григорівна,    

- Назаров Дмитро Борисович.  

- Розповіли про свої юннатівські будні і свята.    

- Вони досліджували,    

- створювали,    

- висаджували,    

- доглядали,    

- оновлювали,    

- вели спостереження,     

- працювали у співпраці з місцевими дослідницькими агро станціями.    

 

13. Музика фонова (Перехід) 

- І результат не забарився.     

- Забуяли молоді сади на "Поповому горбі",     

- Червоній могилі.    

- Висаджено центральний селищний парк. 

- Вражали своєю різноманітністю дослідницькі ділянки .   

- Результати своєї роботи перші юннати Кельменеччини презентували на 

виставках різного рівня.  

- Їм вдалося активно допомогти дорослим у відновленні господарської 

діяльності на селі.     

- Молодці! Юннати-початківці! Браво!   

- Наша сторіс закінчилася.   

- Виставляємо її у чат.   

- Друзі!  Пишіть ваші коменти?     

- Та ставте лайки! 



- А наша екопаті продовжується.     

 

14. Музичний дзвінок телефону. 

- У кого задзвонив телефон?     

- Всіх попереджали  – під час виступу телефони вимкнути.    

- Заспокойтеся - це наш робочий террівський телефон.  

- Ми ж чекаємо важливого дзвінка.     

- Від кого?    

- Від Грети Тунберг. 

Говорять по телефону. 

- Привіт, Грета!     

- Ми, юннати Кельменеччини!     

- Твої прихильники!     

-  Однодумці!      

- Підтримуємо!     

- Схвалюємо!     

- Діємо!     

- Що ти сказала?     

- Говори голосніше!     

15. (Іде у запису кілька слів на англійській мові) 

Happy Anniversary young naturalists of Ukraine! 

- Друзі! Грета вітає юннатів України з ювілеєм!    

- Дякуємо!!!        

- Посилаємо тобі вітальний меседж.   

Всі: - І смайлик!    

 

16 Музична заставка «Юннати, з ювілеєм вас» 

- А у нас ідея!      

-  Пропонуємо всім командам  створити свій святковий  екобріколлаж     

 

17. Музична заставка. Виносять реквізит. 



- З чого почнемо?     

- Давайте візьмемо корпус звичайного термоса  

- та перетворимо його на капсулу часу.     

- З посланням для юннатів майбутнього.    

- Традиційно поставимо до капсули малюнки,     

- повідомлення,    

- листи,     

- звернення,     

- фото.     

- Ми закладемо її у надійному місці, біля нашого позашкільного закладу .    

- Посадимо поруч "Деревце дружби".   

- Щоб воно росло і надійно оберігало наше послання.    

- А ще пропонуємо у нашій роботі обходитися без фейків    

- та обмінюватися тільки цікавою, правдивою інформацією.    

 

18. Музична заставка «Юннати, з ювілеєм вас» 

- Наразі потрібна свіжа ідея для кульмінаційного завершення нашої 

святкової  вечірки.    

- Пропоную -  ювілейний торт із феєрверками, салютами, бенгальськими 

вогнями, гелевими кульками в небо, а ще…  

- Тобі величезний  мінус.  

- Невже юннат міг запропонувати використання  спецефектів, які шкодять 

довкіллю!    

- Молодці! Це була  перевірка для вас. І ви гідно її пройшли.    

- А я пропоную замінити  торт на наш запашний,  

-  

19. Фонова музика. Виносять коровай. 

- смачний,     

- обрядовий,  

- святковий,  

- український коровай.  



- Який символізує ясне сонце,   

- родинне тепло, достаток,   

- мирне життя.  

- За традицією ставимо у його центр  сіль,  

- Навколо віночок з барвінку  

- та кетягів калини.   

- Пригощаємо хлібом-сіллю наших друзів-юннатів:   

- Слобожанщини,  

- Полтавщини,  

- Волині,  

- Західної,  

- Південної частини  

- Та центральної України.  

- Скуштуйте нашого святкового короваю!    

(іде в зал пригощає глядачів) 

- Зі святом, вас юннати, вітаємо!    

 

19. Музична заставка «Юннати, з ювілеєм вас» 

- Нових звершень в роботі усім нам бажаємо!    

- Нехай дзвінким, кольоровим водограєм вирує навколо нас     

- цікаве,    

- змістовне,    

- успішне     

- життя.    

     -    Цього бажає вам команда    

Всі: -    «Терра+» Кельменецького ДЮЦ   

 

20. Фінальна мелодія  «Водограй» 

 

 

 



Колектив екологічної просвіти «Зелена хвиля» Чернігівської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 5  

Чернігівської міської ради Чернігівської області 

 

 

 

 

Керівник колективу: 

Євгенія Борок  

 

 

На сцені агітбригада школи № 5 «Зелена хвиля» 

Наш девіз: Доторкнутися до природи можливо лише серцем. 

На сцені для вас школа п’ята, 

Екологи ми та юннати 

Для довкілля працюємо, 

 живемо для майбуття,  

Рідну природу шануємо, 

Юннат – це на все життя. 

Для інформації, не для забави 

Про наші звітуємо корисні справи. 

 

Із непотребу завалів, 

Зі старих газет, журналів 

Ми ялиночки зробили, усіх на свято запросили. 

Вам це дивно? Нам це звично – Живемо екологічно! 

 

Ми доклали стільки сили – Біля школи посадили 

Туї, ще й кущі самшиту, хай милуються всі діти. 

Вам це дивно? Нам це звично – Живемо екологічно! 



Хтось на дачу їде зранку, Хтось зібрався на рибалку. 

Наші учні – у дорогу, До тварин на допомогу. 

Їм смаколики зібрали, у вольєрах прибирали. 

Вам це дивно? Нам це звично – Живемо екологічно! 

Радісно нас ліс вітає, Пташиним співом зустрічає,  

Бо для повзика й синички Ми зробили годівнички. 

Ше й шпаківні навесні На березі та сосні. 

Вам це дивно? Нам це звично – Живемо екологічно! 

 

Втілюю щодня в життя Я роздільний збір сміття. 

Батарейки я збираю, У контейнер їх складаю. 

Вам це дивно? Нам це звично – Живемо екологічно! 

 

Про озон тепер я знаю – Він планету захищає. 

Захищає він планету та від ультрафіолету. 

Малювали ми плакати, щоб озон оберігати. 

Вам це дивно? Нам це звично – Живемо екологічно! 

 

А також:  Беремо участь в екологічних акціях: 

Посади дерево миру 

Врятуємо первоцвіти разом 

Планета без пакета 

Збирай макулатуру – збережи дерево 

Парад квітів біля школи 

І щороку:  Беремо активну участь в Екофесті у Ялівщині 

І постійно: Співпрацюємо з кафедрою екології Національного університету 

«Чернігівський колегіум» 

З Регіональним ландшафтним парком Ялівщина; 

З товариством охорони природи; 

З Деснянським басейновим управлінням водних ресурсів; 

З громадською організацією «екомісто Чернігів» 



Сценарій конкурсного виступу колективу 

Ми – юні натуралісти, природи захисники.  

Свій край ми любимо, звісно, працюємо залюбки. 

На клумбах радіють квіти, дерева в шкільному дворі, 

А ми любов до природи прищеплюємо дітворі. 

Бо також були юннати бабуся, і мама, і тато, 

В шкільному садку працювали, птахів навесні зустрічали. 

Насичено й весело жили, ніколи собак не дражнили. 

Цю пісню з часів далеких приніс на крилах лелека. 

1. Ви собак не дражніть, кішок не лякайте, 

Друзів також своїх доброті навчайте. 

І тоді горобці піснею розбудять, 

А кусати й дряпати Вас ніхто не буде 

2. Від метелика крил в лісі веселіше. 

Від рослин та тварин на душі світліше 

Не чіпайте жуків з вусами й безвусих 

І повірте, що жуки вас самі не вкусять. 

3. Захищайте тварин і любіть природу, 

Та завжди бережіть її дивну вроду 

Приєднайтесь до нас, друзями ставайте, 

І про кішок та собак з нами заспівайте. 

 

В далекі роки починався 

Юннатівський рух піднімався. 

Про це треба добре знать 

Бо років нам -95! 

- У 1925 році було засновано Київську біологічну станцію, що можна вважати 

початком юннатівського руху в Україні. 

- У 1928 році була прийнята постанова про розширення діяльності юних 

натуралістів. 

- З 1929 року щовесни проводиться День птахів 



- У 1936 році створена Чернігівська дитяча агробіостанція 

- У 1940 році в Україні нараховується чотири тисячі гуртків юннатів, у яких 

займалося 45 тисяч дітей. 

- 1941 воєнне лихоліття перервало натуралістичну роботу, але вже в повоєнні 

роки діти  почали озеленяти  свої міста і села. 

- У 1957 році Всеукраїнська станція юних натуралістів отримала новий 

триповерховий будинок. 

- У 60 х роках у школах організовують зелені та голубі патрулі, шкільні 

лісництва. 

- У 90 роки в Україні працювало 22 тисячі гуртків юннатів. 

- Зараз юннатів України об’єднує Національний еколого-натуралістичний 

центр - НЕНЦ. 

- На базі НЕНЦ відкрито Біологічну школу та природничий ліцей. 

- У структурі НЕНЦ 14 відділів та лабораторій; 

-  Тут діє Літня школа здоров’я 

- Дендропарк 

- Школа біоетики 

- Науково-практичний центр 

- Школа народних ремесел. 

 

Юннат – це супер! Юннат – це клас! 

Стань юним натуралістом – ось порада від нас! 

Зроби до природи свій перший крок – 

З найменшими проведи урок. 

Про захист природи дізнайся сам 

Та меншим розповідай школярам. 

Зроби свій другий крок  до природи –  

Вода – це життя, бережи, друже , воду. 

І  третій крок до природи зроби - 

Чотирилапих братів полюби 

Безпритульних, домашніх, 



Своїх та чужих – 

Доглядати й любити потрібно усіх 

Четвертий крок до природи важливий – 

З ресурсами будь завжди бережливий. 

У нас двері закриті, утеплені вікна, 

Бо економити всі ми звикли 

Зроби до природи наступний крок, п’ятий 

І станеш, нарешті, справжнім юннатом. 

Квіти й дерева навколо саджай 

Та рідну землю свою прикрашай. 

Яскравий квітник та корисні грядки, 

Зелені ліси залиши для нащадків. 

Ми хочемо жити по-іншому 

По – іншому хочемо жити - 

Очистити річку та озеро, 

Зелені ліси відновити. 

Навчімося жити по-іншому,  

Жорстокість, байдужість забудемо, 

Природі ми не зашкодимо, 

А вірними друзями будемо. 

Ми молодь, ми люди майбутнього,  

Країни ми вільної діти, 

Та що ж від батьків ми отримали?  

Нащадкам нам що залишити? 

Двадцять першим століттям народжені,  

У ньому ж на ноги ставати. 

Навчімося жити по-іншому, 

Щоб світ цей живий врятувати. 

 

 

 



Колектив екологічної просвіти «Зелена варта»  

Іванківської ЗОШ І-ІІІ ступенів Скала-Подільської ОТГ  

Тернопільської області 

 

 

Керівник колективу: 

Ігор Пакуляк 

 

В неосяжнім всесвіті без кінця і краю  

Кожен з нас куточок свій неодмінно має  

Це планета наша з назвою ЗЕМЛЯ . 

Ми на ній живемо разом: Ти і Я!  

Мелодія ритмічна 

Все, час X настав. Прокидайтесь всі, хто спав. 

Стогне матінка Земля: Люди, я ж у вас одна. 

Землі, всі ліси і ріки ми загубимо навіки. 

Якщо гроші переможуть, 

Врятуватися не зможуть 

Ані бідні, ні багаті, 

Люд простий і хто при владі, 

Середній клас та олігархи. 

Тож час стати всім на варті 

Дому рідного й землі. 

І дорослі, і малі! 

Вас усіх ми закликаєм зберегти усе, що маєм, 

Для майбутнього життя , 

Для щасливого буття. 



Доброго дня, шановне зібрання. 

 Ми - агітбригада «Зелена варта»! 

Вітаємо вас не тільки словами, Вітаємо вас своїми 

серцями. Привітання від нас - це раз. Посміхатися 

сонцю - це два. 

Надсилаємо самі теплі слова - це три. 

Жити з навколишнім світом у мирі - Це, здається, 

нам чотири. 

 

Чудові ландшафти охоронять - це п’ять. 

Примножити все - це шість. 

Увага, дорогенькі, великі і маленькі! 

Вельмишановне панство і інший контингент! 

Судіть ви нас не строго: з далекої дороги, 

Іванківської школи, ми прибули до вас. 

Ті, що вийшли на цю сцену - ми! 

Ті, що стоять перед вами - ми ! 

Ті, що говорять ці слова - ми ! 

Ми піднімаєм глобальну проблему 

«Охорона ландшафтів як середовища життя». 

В ім’я майбутнього, в ім’я життя 

Подбаймо всі про наше майбуття! 

Свій голос віддаю за матінку природу, 

За чисту землю ,красу її і вроду. 

За екологію і тіла, і душі 

Ставай і ти, діла добрі верши. 

Земля - не рабиня наша, а мати. 

Повітря - не вітчим, а рідний батько. 

Ліси, гаї, річки - брати. 

Усю родину треба берегти! 

Пісня «Родина....» 



Ви подивіться, що навкруги діється: скрізь на планеті тепліше стає, 

Квітка у полі з отрутами бореться, кислі дощі умивають мене. 

Всі вже ґрунти наповнилися відходами, а від комах гербіцидами тхне Місто уже 

наситилося смогами, атом Чорнобиля в гріб зажене. 

Ландшафти, ландшафти! Були ви прекрасні, 

І Бог створив колись рай на Землі. 

Ландшафти, ландшафти! Тепер ви нещасні, 

І людство спинилось на краю біди. 

 

Насте, судячи з пісні, стан ландшафтів в Україні і світі катастрофічний. 

Так, це гірка правда. 

Мелодія тривожна 

Щорічно у гідросферу викидається 65 куб.км. шкідливих речовин, а в 

атмосферу - 200 млн.т. СО2. 

За рік в Україні накопичується 1 млрд.т. відходів, а 160 тис.га займають 

звалища сміття. 

За три з половиною століття з планети зникло 6 видів ссавців і 94 види птахів. 

За останні 40 років в Україні висохло і зникло 300 малих річок, а середня 

температура підвищилась на 1,2 градуси. 

За останні 10 років спостерігається збільшення кількості онкозахворювань та 

спадкових порушень, які на 80% пов’язані із забрудненням довкілля. 

Ландшафти, що змінились внаслідок антропогенного впливу, все більше стають 

загрозливими для самої людини. 

Що це сталось з вами ,люди, це ж нічого в вас не буде: 

Ані лісів, ані криниць, ані звірів, ані птиць, 

Ані квітів, ані рік, скоротиться життя вік. 

- А у мене в крові квас! А у вас? 

- А у мене в шиї - рот, от! 

- А у нас сьогодні народилось щось таке: 

Чи то козлик, чи телятко, ну ніхто не розбере. 

- А у нас на річці не вода тече: 



Як поп’єш, то в роті, як вогнем пече. 

- А у нас на полі смітників великий ряд. 

Сміття вітер роздуває і несе усе підряд. 

- Зупинись, людино, на мить і відчуй, як планеті болить, 

Як із серця крик вирина, зупинися, земля в нас одна! 

- Ми прагнемо жити на чистій Землі і нехай поступово, але повернути її до 

первісного стану, тим більше, що маємо з кого брати приклад. 

 

Звучить укр. мелодія до слів 

Досвід українського народу, його звичаї, традиції, обряди тісно пов’язані з 

природою, нормами поведінки у ній. 

Цей досвід склався історично і передавався із покоління в покоління через 

народний календар, усну народну творчість, пісні, приказки, повір’я: 

- Земля - наша мати, усіх годує. 

- Не плюй у криницю, бо схочеш водиці. 

- Посадив дерево - себе прославив, посадив сад - рід прославив. 

- Ластівки не обживають обійстя, де живуть погані люди. 

- Пошануй худобу раз, вона тебе десять раз пошанує. 

- Хліб - батько, вода -мати. 

А великий Каменяр українського народу Іван Франко писав: 

Земле, моя всеплодющая мати! 

Сили, що в твоїй живе глибині, 

Краплю, щоб в бою сильніше стояти, 

Дай і мені! 

Пісня «Чом, чом» 

Чом, чом, чом, Земле моя, 

Так люба ти мені, так люба ти мені, 

Чом, чом, чом, Земле моя, 

Чарує так мене краса твоя? 

Чим, чим, чим мене манить 

Пташні твоєї спів, 



Запашний цвіт лісів? 

Чим, чим, чим 

Манить мене 

Водиця струй твоїх, 

Що тут пливе? 

- Ми намагаємося змінити ставлення суспільства до довкілля, сформувати 

високу екологічну свідомість громадян України. 

- Але один у полі не воїн, і один голос нічого не вартий. 

А разом ми сила! 

- Ми віримо в те, що кожен посаджений кущик чи деревце, 

Зібране протягом року сміття 

Зробить прекрасним наше життя. 

- Тому ми беремо активну участь в природоохоронних акціях, конкурсах.  

 

- Мелодія «Вчать у школі» 

Правдивий світ птахів 

Годівничка, подбай про птахів взимку 

Природа України очима дітей 

Вода - це життя 

За чисте довкілля 

Майбутнє лісу в твоїх руках 

День Землі, день довкілля 

Ми прибираємо шкільну територію, висаджуємо квіти на клумбах, разом з 

працівниками лісництва укріплювали схили Гуштинських ярів, насаджуючи 

сосни, підгодовували білих лебедів, що зимували біля нашого села. 

Ми любимо перебувати, милуватися і відпочивати в нашій перлині - 

Подільській бучині, яка ще 14 жовтня 1975 року проголошена пам’яткою 

природи республіканського значення. 

Ви тільки уявіть: на площі 20 га збереглася суперунікальна формація 100 

річних буків висотою 35 м і середнім діаметром стовбура 36 см. 

Біопродуктивність ділянки на 30% більша від карпатських формацій. 



Існує думка, що вся система річок, джерел - судини Землі: вода тече по них, як 

кров у тілі людини. Тому ми очищаємо береги нашого місцевого капіляру - 

струмка Самця, що пронизує наше село від урочища Жидівська долина і до 

річки Збруч. 

 

Пісня про Сару 

Є у нашому селі зовсім невеличка, 

Неширока, непрудка, неглибока річка. 

Називається Самець, в славний Збруч впадає 

І, на диво фахівцям, з греблі витікає. 

Приспів 

Ми і річка- кльова пара,роза і тюльпан. 

Ми з тобою, наша річка, пара номер ван. 

Релаксуєм, очищаєм твої береги 

І свідомо ігноруєм гру у Синій кит. 

Всі ми хочемо в ЄС, хочем добре жити, 

Але не навчилися добре поводитись. 

Бляха муха! То капєц! Як ми насмітили. 

Ну ж бо берегти довкілля, поки є ще сили! 

Фото на друковано 

- Іванків рідний - мала Батьківщина. 

Подільська бучина і Блохова долина, 

Струмок Самець і урочище Грабина- 

То все моє, моя Україна. 

Ми захисники природи, бережем ґрунти і води  

І несемо слово в люди, хай воно повчальним буде. 

Хай чиюсь зупинить руку, хай всім стане за науку, 

Хай навчить на світі жити, світ прекрасний захистити. 

Від людських жорстоких дій стань і ти із нами в стрій!  

І на творчім нашім злеті поможи своїй планеті! 

Дивлюсь на глобус - дім наш спільний 



Такий прекрасний, такий рідний! 

Губи шепчуть: збережу, збережу. 

Збережу земну красу. 

Збережемо Землю від пожеж. 

Збережемо ріки і ліси 

Від зарозумілих олігархів, 

Від усіх губителів краси. 

Скажемо ні: 

- Хижацькому ставленню до тварин. 

- Недбалому відношенню до рослин. 

- Забрудненню водойм, і повітря, і ґрунтів. 

- Руйнуванню природних ландшафтів на користь антропогенним. 

- Господарській діяльності людини в заповідних територіях. 

Про нащадків ти подбай, зроби кращим рідний край! 

Вдалині за річкою - срібний зорепад, 

І вином порічковим всіх частує сад. 

Літньою долиною йду не поспіша, 

Вишнею й калиною втішена душа. 

Це край, де я родилась і живу. 

Для мене все тут рідне, небайдуже. 

Там зірка з неба впала у росу. 

Там ліс і гай: вони для мене друзі. 

Це край моєї втіхи і сльози. 

Із рідним словом, рідними піснями 

Тулюся до вкраїнської краси, 

Бо це взяла від батька і від мами. 

 

Мелодія « Боже великий єдиний» 

О, Боже, дай повік любити край, 

Де квітка, пташка і зелений гай, 

Де кожна вірна тій землі дитина Живе 



єдиним словом: Україна. 

Боже! Хай воля твоя допоможе 

Нам мудрими й мужніми стати. 

Землиці твій дар зберігати, 

Барвисте ошатне вбрання. 

Не йти по землі навмання, 

А бачити кожну стеблину, 

У серці нести Україну. 

 

Пісня «Якщо ти хочеш бути зі» 

Як же пощастило і мені, й тобі, 

Що живемо нині на Борщівщині. 

Ця краса навколо серце зігріва, 

Тож подбаймо разом про неї сповна. 

Приспів 

Якщо ти хочеш край наш бачити в цвіту, Якщо 

ти мрієш про закінчену весну, 

Якщо бажаєш із трави збирать росу, 

То ти повинен зберегти цю красу. Знищити не 

важко все довкіл живе. 

Ти замислись, друже, що тоді нас жде.  

Хай почує кожен заклик наш простий: 

Збережи довкілля!  

Будеш я і ти! 

 


