
                           04.11.2020          10 клас 
«Неси добро у світ природи» 

  Сьогодні ми зазирнемо у дивовижний світ природи, навчимося ще більше 

любити і оберігати її.   Почнемо мандрівку у світ природи.  

1. Зупинка  - «Ліс – багатство планети» 

Завітаємо до лісу. 

Ви коли-небудь чули, як дзвенить тиша в лісі? Ви колись бачили, як цвіте 

лісовий верес? Кожен з нас чує, але чи вміє слухати? Кожен з нас бачить, але чи 

вміє бачити? Як же багато втрачає той, хто не піддивився, не підслухав, як 

чудово, як хвилююче живе світ лісу. 

Перегляньте посилання на відео:  

https://www.youtube.com/watch?v=oGZZd1rr2yM 

 

—      Яким ви уявляли собі ліс? Які картини лісового життя викликала музика? 

Яке значення лісу на планеті? 

Всі ми любимо природу, та чи завжди шануємо її вроду? Пригадалася мені сумна 

історія, яка відбулася насправді.  

 

У березневий день її зрубали,  

Вона, немов лебідонька, стояла, 

Стан обвивали шовковисті коси, 

Була нам мила в спеку і в морози. 

У березневий день її зрубали, 

Від болю затремтіла, застогнала, 

Мов скошена, упала при дорозі, 

Весняним соком пролилися сльози. 

Той сік цілющий, а вона вже мертва. 

Рука не заніміла, не затерпла! 

Яке жорстоке треба серце мати, 

Щоб ту красу навіки зруйнувати. 

Стікали додолу ще живі сльозинки. 

А небо чисте — жодної хмаринки. 

Весна ішла — життя всім дарувала, 

А на землі берізка помирала. 

 

Руханка «Сонце нам сяє, сяє, сяє, сяє…» 

                 Перегляньте посилання на відео:  

https://www.youtube.com/watch?v=AK4nCzJUYeI 

 

Зупинка — «Вода- джерело життя» 

 

Відгадайте загадки 

 Що таке: пливе і ллється, часом на камінь дереться. 

Як немає – все всихає, звір і птах помирає.  

 Я і хмара, і туман, і струмок, і океан, 

 І літаю, і біжу,і скляною  бути можу.  

—      Яке значення має вода в житті, в природі? На жаль, не всі розуміють 

цінність води, забруднюють річки та озера, засипають джерела і ставки. 

- Важко навіть уявити,  як би виглядала наша Земля, якщо б з неї зникла вода. 

Висохли русла річок, затихли навік джерельця. Зруйнувалися гірські породи, бо 

https://www.youtube.com/watch?v=oGZZd1rr2yM
https://www.youtube.com/watch?v=AK4nCzJUYeI


й вони містять велику кількість води. Ні куща, ні квіточки, жодного живого 

організму на мертвій Землі, безхмарне небо незвичайного кольору. 

 

 Роздуми про ситуації. 

Одного разу прийшли діти до озера. Яка краса! На березі ростуть квіти, зеленіє 

травичка. Але шо це? На траві — купа сміття. 

«Треба його прибрати», — вирішили діти. Зібрали сміття з берега та й кинули у 

воду. «Ой, які ж ми молодці. Тепер берег буде чистий!» 

 

- А що скажете про вчинок дітей ви? 

- Як треба було зробити? 

Людино! Запам’ятай назавжди: 

 Вода — це життя на Землі. 

 Економ і бережи її — ми на Планеті не одні!  

Неси добро у світ природи!  

Життя не має без природи 

І це ми добре знаємо, 

І пам’ятаймо всюди і завжди  

Ми за природу всі відповідаємо! 

 

Хвилинка – цікавинка «Чи знаєш ти?» 

- Мурашка тягне жука у 10 разів важчого за себе. 

- Комар за секунду 594 рази махає крильцями. 

- Щоб бджолі зібрати 1кг меду, їй треба облетіти 10 млн. квітів, а це 50 тис. 

вильотів. 

- Слон чує запах за 5 км. 

- Папір гниє в лісі 2-3 роки, консервна банка — 50, поліетиленовий пакет 200, 

скло — понад 1000 років. 

 

Скарбниця народної мудрості 
-  Як слід ставитися до природи?  

● Земля — тарілка, що покладеш, те й візьмеш. 

● Земля багата — народ багатий. 

● 3 брудної води ще ніхто чистим не вийшов. 

● Пролиту воду назад не збереш. 

● Хто хоче чистої води, нехай іде до джерела пити. 

● Горнися до природи — не матимеш пригод. 

● Земля — наша мати, горнися до неї. 

● Посадив дерево — себе прославив, посадив сад — рід прославив. 

● Не плюй у криницю, бо схочеш водиці. 

Пам’ятайте, діти, що тільки ваше добро збереже чарівний світ природи, а отже, і 

життя на Землі. Нехай ними будуть сповнені ваші серця. Творіть добро скрізь і 

завжди! Бережіть природу, любі діти!  

 

Прошу вас скласти  екологічні пам’ятки про правила поведінки в природі 

«Вузлики на пам’ять». Бажаю успіхів.  

Використані відео – ресурси: https://www.youtube.com/watch?v=oGZZd1rr2yM,  

https://www.youtube.com/watch?v=AK4nCzJUYeI 

 

 

Підготувала вихователь Хмельовська Л.В. 
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