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Вступ
Охорона природи давно вже перестала бути прерогативою ви ключ-

но наукового співтовариства, і дедалі більше стає справжнім інстру ментом 
виживання людства і об'єктом зацікавленості громадськості. 

Проте, дуже часто люди надзвичайно мало поінформовані щодо при-
ро до охоронних проблем свого краю. Це миттєво використовується фірмами, 
які па разитують на природних ресурсах та нічого не вкладають в захист 
природи. Що призводить до надзвичайно сумних наслідків – унікальні 
природні (та історичні!) об'єкти руйнуються, а шкідливі виробництва, що 
спричиняють великі проблеми для комфортного життя і навіть здоров'я 
людей, активно розвиваються. За дружної та бездумної підтримки введених 
в оману громадян, які в інших умовах могли б не тільки мати здорове 
оточуюче середовище, а й гідну роботу, наприклад, у турис тичній сфері. 

Тому виховання екологічної культури є вкрай необхідним, хоча б 
задля того щоб люди могли жити у нормальному оточенні і заможно. А 
ще головніше – заради того, щоб з етичної точки зору піднятися на більш 
високий рівень людяності, поступившись частиною комфорту та амбіцій 
для виживання тих, хто не може за хистити себе через людську експансію. 
Тобто заради справжньої людяності і ви живання природних об'єктів, які 
можуть легко бути зруйнованими.

Школа – і дитячі дошкільні заклади – зараз стали одним з надзвичайно 
важливих джерел екологічного виховання. Вони закладають емоційні та 
інфор маційні основи етичного ставлення до природи, розвивають навички 
життя у від повідності з потребами охорони довкілля, привчають д активної 
громадянської позиції щодо охорони природи. Але з таким вихованням є 
ряд проблем. 

По-перше, чомусь вважається, що охорона природи має пропагуватися 
у середній та старшій школі. Та діти часто втрачають інтерес до неї у цьому 
віці, якщо у дитсадку та молодшій школі не отримали достатньої інформації 
про оточуючу природу та не були нею зацікавлені.

Друга проблема – відсутність неперервної послідовності екологічних 
за нять. Адже більшість природоохоронних акцій проходить лише час від 
часу, і охоплюються ними далеко не всі вікові групи дітей. Причому найбільш 



часто з поля зору спеціалістів-екосвітників випадають такі важливі вікові 
групи, як діти з дитячих садочків та молодша школа. 

Але ж екологічне виховання має починатися якомога раніше, оскільки 
саме у дошкільному і молодшому віці у дітей є найбільший інтерес до 
при роди! В цей час вони сприймають оточуючий світ як даність, тварин 
– як рівних собі істот. Пізніше, у середній школі, якщо достатніх емоційно 
піднесених знань про природу не було, дитина втрачає до неї інтерес.

Надзвичайно важливо, щоб природоохоронні заходи були поєднані 
у систему, яка дозволить поступово розвивати навички дослідження світу 
і опановувати нові знання, причому не через привнесення їх вчителем, 
а через самостійний пошук і переживання. В цьому випадку набуті 
знан ня закріплюються завдяки наявності емоційного забарвлення і 
запам'ятовуються на все життя. 

Крім того, позитивні емоції створюють гарний фон для того, щоб 
охорона природи не сприймалася дітьми як щось чуже та стороннє, емоційно 
проходила через їх життя.

На жаль, далеко не завжди є можливість залучити до постійної 
співпраці досвідченого природооохоронця, якій міг би працювати з дітьми на 
постійній основі. Тому функцію носія природоохоронної культури і джерела 
природничих знань, які за необхідності можуть використовуватися дітьми, 
має стати той вчитель, який постійно з ними працює. А природоохоронні 
заняття можуть бути ефективно «вплетені» у будь-які навчальні курси. 

Більше того, навіть окремі заняття можуть, за умови їх яскравого 
оформлення, залишити суттєвий слід у світосприйнятті дитини. (Так колись 
інтерес до історії Скіфії залишився в одного з авторів після єдиного заняття, 
яке провів славнозвісний Борис Мозолевський. Він не тільки розповідав 
про розкопки, а й демонстрував чудові фото степу та читав свої вірші.)

Тому, чим більше тепла, емоцій та використання різних засобів 
донесення інформації буде на занятті, тим більше шансів, що воно за-
лишиться у пам’яті дитини. Зрозуміло що одне і теж заняття для дітей різних 
вікових груп має бути по-різному емоційно та інформаційна забарвленим.

Нами було напрацьовано цілий ряд таких занять та циклів занять, 
які ми об’єднали у єдину програму «Екохвилинки» для молодшої школи. 
Її детальні описи були нами опубліковані у ряді методичних посібників, 
список яких наведено в розділі «Рекомендована література». Ця програма 
стала лауреатом виставки «Освіта Черкащини – 2012», переможцем VI 
Міжнародного фестивалю педагогічних інновацій, який проходив у м. 
Черкаси 19-20 вересня 2014 р.

Оскільки багато уроків проводилися не тільки у межах пілотного 
проекту у одному класі, ми отримали великий досвід трансформації одних 
і тих же занять для різних вікових категорій дітей.
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У цій книзі ми надаємо детальні описи ходу уроків, лекцій, екскурсій 
і пропонуємо способи їх трансформації для різних вікових категорій та з 
ура хуванням різних інтересів учнів. Тобто, з перенесенням акцентів на 
природничі, історичні, культурні, лінгвістичні і навіть математичні аспекти 
природоохоронних проблем. На цих уроках діти вчаться не тільки охороні 
природи, а й повазі до своєї землі та історії, до чужих культур, вмінню 
співпрацювати заради досягнення мети.

На диску, який додається до книги, розміщені допоміжні матеріали 
(фільми, аудіозаписи, презентації, фотографії, малюнки), необхідні для 
проведення описаних занять. Посилання на відповідні матеріали є в описах 
уроків. У файлі “Зміст диску.doc” представлений повний перелік матеріалів 
з аннотаціями.

Ми вдячні всім, хто допомагав нам проводити заняття і надавав 
інформацію, активно співпрацював з нами. Особливі подяки за цінні 
консультації, ідеї та активну співпрацю Ю.М. Кульші, О.О. Нестеренко, 
О.Д. Полішку, О.В. Торшиній, В.Л. Шевчику, І.В. Шокун, О.В. Яременко.

За підтримку видання книги автори висловлюють щиру вдячність 
Управлінню екології та природних ресурсів Черкаської обласної державної 
адміністрації.
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Розділ 1
Особливості екоосвітніх занять 
з різними віковими групами дітей
Сприйняття світу та інформації у різному віці надзвичайно 

відрізняється. Тому, щоб заняття були ефективними, необхідно 
враховувати ці особливості. Побудова уроків та їх інструментарій мають 
підлаштовуватися не тільки під рівень знань, а й під емоційну складову 
сприйняття інформації.

Дошкільнята. У цьому віці відбувається активне знайомство зі 
світом. Тому природоохоронні заняття слід будувати у такий спосіб, щоб 
діти могли по знайомитися з тими чи іншими природними об'єктами та 
явищами, дослідити їх властивості на рівні свого розуміння, та відчути 
з ними емоційний зв'язок. Заняття мають містити в собі театралізації, 
доступну інформацію. Обов'язковою є наукова до стовірність, щоб на 
майбутнє малеча не зберігала у пам’яті дурниці та забобони.

 Заняття мають містити значну кількість ігрових моментів. Вони 
дозволяють засвоювати матеріали у найбільш природній для дитини формі. 
Саме гра і театралізація дозволяють потрапити у казку. Адже в цьому віці 
вона супроводжує дитину, а тварини і рослини сприймаються як товариші 
по іграх, істоти, подібні до людей. 

І саме в цьому віці закладається відношення до природи – чи як до 
чарів ного світу, чи як до комори, з якої можна отримувати щось матеріально 
корисне. При чому обидві тенденції можуть цілком ефективно поєднуватися 
з досить неприєм ним акцентом – чарівний світ природи є «десь там», в 
Африці чи в Австралії, а сусідній ліс – це банальна комора. Тому на заняттях 
слід вивчати природу рідного краю. І з самого малечку доводити – природу 
слід берегти заради неї, а не задля зиску для людини.

Молодша школа. Ігрова форма може поєднуватися з виконанням 
завдань, достатньо складних, як для такого віку, тобто самостійного пошуку 
інформації та донесення її до однокласників. Поєднання театралізації 
та навичок ефективної обробки інформації дозволяє набагато легше 
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запам'ятати матеріал. А також суттєво допомагає на звичайних уроках, 
адже і там необхідно виконувати такі піз навальні завдання. Більше того, 
у випадку, якщо тематика співпадає з тією, що є у навчальному процесі, 
природоохоронні заняття можуть надзвичайно ефективно доповнити те, 
що є у підручнику, і полегшити сприйняття нового матеріалу. Тобто, вони 
можуть включатися у різні навчальні програми і слугувати додатковим 
ефек тивним інструментом навчальної діяльності.

Середня школа. В цьому віці ігрова форма значною мірою 
поступається дослідницькій діяльності і спробам аналізу. Тому заняття 
слід спрямовувати у пошукове русло, коли діти самостійно намагаються 
отримати відповідь на те чи інше запитання. Представлення результатів 
може відбуватися як у вигляді класич них доповідей або рефератів, так і у 
театралізованих іграх або тих чи інших ва ріантах змагань. 

Старша школа. Як не дивно, гра і театралізація залишаються і в 
цьо му випадку вельми ефективним інструментом, який дозволяє ефективно 
демон струвати набуті знання, але основний акцент тут слід робити 
на дослідження та аналітичні роботи. Самостійний пошук інформації 
та представлення її в тій чи іншій формі для однокласників є зручним і 
ефективним у цьому віці.

Таким чином, одне і теж заняття можна трансформувати легко 
і ефективно і урок для будь-якої вікової групи, просто збільшивши чи 
зменшивши об’єм інформації та змістивши акцент на ігрову чи пошукову 
форму роботи. Головне - надавати максимум свободи, щоб діти вважали, 
що вони все роблять самі, і лише обережно направляти їх у необхідному 
напрямку.
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Розділ 2
Технологія трансформації занять 

для різних вікових груп
Відомо, що для кожної людини, будь-якого віку, а в першу чергу – для 

дітей гра завжди приносить більше задоволення, ніж те, що ми називаємо 
«серйозною роботою». Тому екологічні заняття бажано організувати саме 
з певним ігровим акцентом для будь-якої аудиторії. Але гра має нести у 
собі і пізнавальний елемент, і можливість покращити свої здібності, 
знання, оволодіти новими навичками або знайти щось своє і незвичайне. 
Зрозуміло, що будь-які класичні методи викладання не виключаються, 
але при цьому заняття має бути оригінальним і нешаблонним, тим більше 
якщо це – не постійні щотижневі заняття, а окремі акції. Тоді вони більше 
запам'ятаються.

Основними моментами трансформації занять для дітей різного віку є
– відповідність викладання віку аудиторії;
– можливість трансформації у інтерактивний варіант заняття, який буде 

відповідати психологічним особливостям дітей;
– здатність пояснити матеріал на доступному для аудиторії рівні, але з 

чіткою від повідністю науковим даним.

Відповідність типу заняття віку аудиторії

В першу чергу треба враховувати, що для екоосвіти “стандартний” 
урок підходить далеко не в усіх випадках. Він ні в якому разі не підійде 
маленьким діткам дошкільного віку. І навіть старшокласники з набагато 
більшим інтересом будуть не слухати класичну розповідь, а працювати в 
активному режимі.

Відповідно, для дошкільнят варіант класичної лекції або розповіді 
не є найбільш цікавим. Розповідь має бути коротким вкрапленням між 
іграми, причому таким, що стає основою для чергової гри. Тобто інформація 
є необхідною для того, щоб продовжити гру.
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Молодша школа потребує поєднання такої інформаційно-ігрової 
стратегії з певним збільшенням інформації, але за умови, що діти дедалі 
більше мають розшукувати і аналізувати інформацію самостійно. Дуже 
ефективним варіантом є поєднання гри і лекції, яка витікає безпосередньо 
з цієї гри.

У середній та старшій школі ефективними є змагання, командна 
гра та активне обговорнеея, у яких учні можуть проявити у повній мірі своє 
бажання доводити свою точку зору та навчаються мистецтву шляхетної 
дискусії.

Відповідність викладення віку аудиторії

Будь-яка інформація, що подається, має доводиться до відома дітей 
на тому рів ні, який для них є зрозумілим. Якщо форму занять підібрати 
досить просто, то із наданням інформації можуть виникати проблеми. 
Адже в першу чергу до ді тей необхідно донести інформацію, заради якої і 
проводиться заняття. Причому донести її у такий спосіб, щоб вона була не 
тільки зрозумілою, але ще й пережитою емоційно. Адже відомо, що те, що 
завчається без додавання емоцій, забувається набагато швидше, ніж пережите 
емоційно. А в тому випадку, коли до знання додавалося переживання, 
запам'ятовування інформації стає набагато більш ефективним. 

Тому завжди при викладенні матеріалу слід звертати увагу на 
зрозумілість пояснень і на те, щоб інформація зачепила емоції дитини. Тобто 
пояснення має бути таким, щоб учень переживав те, про що розповідається. 
Наприклад, у лекції про зниклі види варто не просто розповідати про це 
загалом, а згадати, скажімо, ім'я останньої мандрівної голубки. Або те, що 
від турів залишилися лише назви населених пунктів чи річок. Слід спитати, 
чи знають діти такі міста, села або річки, назви яких пов'язані з туром – 
адже багато хто відпочивав на заході України і ці назви чув.

Крім того, необхідно звертати увагу, що інформація має подаватися без 
значного використання термінів. Всі вжиті терміни мають бути роз'яснені, 
і діти мають їх засвоїти без напруження, в тому числі з використанням 
мнемонічних засобів запам'ятовування.

Науковість викладення матеріалу, 
зв’язок природничого і культурологічного

Дуже важливим моментом є чітке слідування науковості інформації. 
Ніяких неперевірених даних – не давати! Адже у дитячому віці інформація 
засвоюється некритично, і помилкові твердження залишається емоційно 
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неспростовними на все життя. Тому всілякі містичні та фейкові твердження 
не мають права на озвучування на уроці. 

Єдиним виключенням може бути проведення занять, пов'язаних з 
вивченням народних легенд, традицій, вірувань. В цьому випадку можна 
розповідати про чари і інші ненаукові речі, але обов'язково зазначаючи, що 
це є частиною фантазії народу, яка подібна до казок чи Діда Мороза, не 
маючи до реальності відношення.

Але завжди слід звертати увагу, що відкидати такі традиційні легенди 
і ритуальні дії, що зберігаються у пам’яті народу, не варто. Адже це частина 
нашої культури, яка вирізняє наш народ з-поміж інших. Таким чином, не 
порушуючи наукового світосприйняття, можна посилити цікавість та повагу 
до традицій свого народу і підкреслити, що вони є важливими як частина 
нашого світогляду і належності до певної культурної спільноти.

Ще одним важливим моментом є необхідність порівняння подібних 
вірувань, підкреслення, що вони є у різних народів, вони всі є надзвичайно 
важливою частиною різноманіття культур. І що до них слід ставитися з 
повагою, а не відкидати їх через невідповідність науковим даним. Адже 
це засвідчує, що культура має давнє коріння. І, як не дивно, має цілком 
біологічне походження, а ще - що кожна культура пов’язана з природою, 
серед якої виник той чи інший народ.

І не має значення, якому народу вона належить, якщо вона зникне – це 
у будь-якому випадку буде втратою. Зникнення будь-якої частини культури 
є такою ж бідою, як і зникнення окремого природного виду або екосистеми. 
У такий спосіб ми пов'язуємо екологію, охорону природи і народознавство, 
підвищуючи рівень розуміння різноманітності світу і дорогоцінності цього 
різноманіття. На основі розуміння різноманіття культур народів можна 
будувати і розуміння необхідності збереження різноманіття біологічного. 
Таким чином, природниче і культурологічне світосприйняття у екологічних 
заняттях набувають цілісності і забезпечують підтримку одне одного.
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Розділ 3
Загальні поради щодо трансформації 
екологічних занять для різних вікових 

груп
Нами велика кількість оригінальних занять природоохоронного 

спряму вання проводилися для різних вікових груп дошкідьнят і школярів. 
Тому ми на копичили великий досвід щодо трансформації кожного заняття 
для різних ві кових груп. Маючи «канву» у вигляді заняття для молодшої 
школи, його легко «підігнати» під рівень знань і навичок учнів будь-якого 
віку, якщо враховувати наведені нижче підказки.

Дошкільнята. Діти дошкільного віку інформацію сприймають вкрай 
не критично і просто запам'ятовують її, сприймаючи як істину, оскільки вона 
наводиться значущими людьми. Тому для цього віку слід подавати виключно 
перевірені і достовірні факти, щоб на все життя не запам'ятовувалися 
дурниці на кшталт того, що їжаки їдять яблука та гриби. 

Інший момент – непосидючість таких дітей і неможливість довгий 
час утри мувати їх увагу на одному об'єкті. Тому під час занять слід 
використовувати переважно ігри з короткими вставками розповідей або 
опитувань. Розповідь – це подача фактів у простому і стислому вигляді. Гра 
– переважно театралізація для «проживання» поданого факту, або змагання, 
в якому діти беруть участь, зображуючи тваринок.

Перший-другий клас. В цьому віці відбувається становлення 
уважності і відповідальності, діти вчаться довгий час звертати увагу на 
один і той же об'єкт. Тому увага має утримуватися досить довго – тобто, 
розповіді можуть ставати довшими, з більшою кількістю деталей. Бажано, 
щоб діти задавали питання та згадували власний досвід. Цим покращується 
не тільки рівень екологічних знань, але й шкільні навички учнів. 

Щоб враження від занять були більш яскравими, значна частина їх 
має все одно лишатись ігровими. Причому до гри мають залучатися всі діти, 
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і переживати гру слід емоційно. Тобто, треба співвідносити себе з тими чи 
іншими тваринами або людьми. Для цього віку найкращий варіант занять – 
це театралізації з пошуком додаткової інформації, коли діти уявляють себе 
тими чи іншими тваринами і рос линами – про яких намагалися дізнатися 
самостійно, а не тільки слухаючи вчителя. Гарно також, щоб діти мали 
можливість “грати роль” дослідників, козаків, представників різних народів 
– тобто, тих, хто у тій чи іншій ситуації активно взаємодіє з природою. 

Третій-четвертий клас. Це період початку навчання самостійного 
пошуку інформації і імітації дорослої поведінки на досить складному рівні. 
Заняття з ігрових перетворюються на пошукові, коли діти самі відшукують 
інформацію, аналізують її і вчаться виділяти достовірні дані, а не фейки. В 
цьому їм повинен допомогти той, хто проводить екологічні заняття. 

В такому віці діти стають все більш незалежними. Самостійний 
пошук інформації і вміння представити її перед оточуючими підвищує 
рівень самооцінки учнів. 

Вчаться діти і працювати у команді. Коли вони не здогадуються, що їх 
навчають, і відчувають, що вони працюють у команді і змагаються з іншими, 
це вчить їх не тільки самостійній роботі, але і вмінню співпрацювати з інши-
ми, гідно вигравати та програвати. Тому заняття бажано проводити у вигляді 
командних ігор з самостійною обробкою інформації, особливо, якщо у класі 
зібралися діти-індивідуалісти. В той же час, якщо у дітей сильно розвинена 
звичка “йти за іншими”, акцент має бути на індивідуальній роботі.

П’ятий-сьомий клас. Учні стають дедалі незалежнішими і 
намагаються самостійно приймати рішення, грати суттєву роль у колективі 
і доводити свою точку зору, підкреслюючи свою окремість. Для них бажано 
також продовжувати ігри, у яких діти шукають і обробляють інформацію. 
Але рівень завдань має бути набагато більш складним, ніж у молодшій 
школі. Такі заняття, як конференції, екологічні розслідування, командні 
пошукові дії є надзвичайно важливими і ефективними.

Восьмий-дев’ятий клас. Вік, коли учні налаштовані надзвичайно 
скептично до тих дорослих, хто «приносить» інформацію і «вкладає її в 
голову» через нудне пояснення або нотації. Тому набагато ефективніше 
проводити заняття, коли учні можуть вільно задавати запитання, або 
самостійно шукати інформацію, або – що ще цікавіше – влаштовувати 
дискусії. Чим гостріше дискусія, тим сильніше розкриваються учні, 
замислюючись над поставленими питаннями і намагаючись довести свою 
точку зору.
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Старшокласники. З учнями старших класів працювати буває 
найсклад ніше, якщо з ними не проводили екологічні заняття у молодшому 
віці. Але і в цьо му випадку знайти спільну мову з підлітками можна через 
дискусію, в якій вони визнаються рівними, або через завдання і запитання, 
до вирішення яких вони мають діяти самостійно. У старшокласників 
є навички пошуку інформації і, відповідно, їм можна надавати складні 
завдання, аж до проведення дій, які будуть суспільно корисними, або навіть 
науково значущими, наприклад, включатися у роботи Big Data. 

Але не слід забувати, що гра завжди залишається ефективним 
інструментом. Навіть літні люди, а не тільки діти, охоче включаються у 
певні змагання та ігри. Тому, для якої б вікової категорії не проводилися 
заняття, в них варто включити елементи гри та змагання. Причому гра має 
орієнтуватися на пошук інформації або повторення того, що було надано. 
Наприклад, при розповіді про птахів можна продемонструвати записи 
голосів тих чи інших видів, а після розповіді – запропонувати взяти участь 
у вікторині «Згадай, хто із птахів співає». У таку гру активно включаються 
абсолютно всі учні, навіть ті, хто надзвичайно ворожо і цинічно сприйняв 
лекцію або інше стандартне подання інформації.

Спільні суспільно корисні дії ефективні для учнів будь-яких вікових 
категорій. Тому після заняття суто теоретичного бажано провести практичне. 
Для молодших діток-дошкільнят це може бути допомогти посадити кущі у 
себе у дитсадку. Старшокласники можуть зробити спектакль для молодших 
школярів, або допомогти в проведенні свята, або виконати роботу, яка є 
необхідною для допомоги охоронюваній природній території. 

Екскурсії також є бажаними у будь-якому віці. Але стандартні 
«подивіться наліво, подивіться направо» давно вже перестали цікавити 
навіть найменших. Будь-яка екскурсія має стати певною пригодою. А 
якщо творцями цієї пригоди стають самі діти, вона запам'ятовується 
надовго. Ідеальним варіантом є поєднання гри і навчання під час екскурсії. 
Наприклад, коли діти, замість шкільного практичного уроку «як іти по 
азимуту», шукають скарб по тих самих азимутах. В результаті школярі 
чудово опановують цю навичку, навіть не звертаючи уваги, що це навчання. 
Цікаво, що школярі, яким це заняття-квест було влаштовано у третьому-
четвертому класі, зараз, через 10 років, дорослими, кажуть, що вони просто 
гралися... і навіть не замислюються, що це, власне, і було навчання. Вони 
кажуть: «Ми не вчилися, ми просто шукали скарб». І добре пам'ятають, як 
користуватися компасом.
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Розділ 4
Проведення занять

 
Заняття-тест “Прогулянка до лісу”

Мета: з’ясувати рівень знань про природу рідної місцевості і України 
вза галі, а також рівень уваги, доброзичливості або страху до природи, 
готовності до співпраці. 

Обладнання: розмальовки-призи з зображенням лісового птаха або 
звіра (на диску, папка «Призи-розмальовки»), за можливості - малюнки 
або фотографії рослин та тварин регіону, записи звуків природи (на диску, 
папка «Звуки природи»). 

Типовий хід уроку для молодшої школи

Заняття проводиться у формі бесіди – уявної подорожі. Діти 
згадують знайо мі рослини і тварини, розглядають малюнки, принесені 
вчителем, називають їх. В ході уроку учням представляється мета програми 
“Екохвилинки” – познайомитися і потоваришувати з рідною природою. 

I. Підготовча робота. 
Розповідь учителя – знайомство з метою програми “Екохвилинки”.

II. Повідомлення теми і мети заняття.
Сьогодні на уроці ми відправляємося у мандрівку до лісу, щоб 

згадати, кого і що там можна зустріти.

III. Ігри-тести.
1. Гра “Мандрівка у ліс (степ, гори)”. В ході її визначаються ступінь 

уваги учнів (через адекватність відповідей на запитання) та знання природи 
краю.

Учням пропонується на 20-30 с заплющити очі і уявити себе в лісі 
(або іншій місцевості, типовій для регіону), і відповісти на ряд запитань. 
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“Що ви побачили в лісі?” (ступінь спостережливості та уваги до 
оточуючого світу) – учні називають рослини і тварин, яких вони можуть 
уявити в лісі, особливості рельєфу своєї місцевості, нерідко вказують і те, 
що в лісі вони бачать сміття, залишки вогнищ тощо. 

“Що ви почули в лісі?” (увага до аудіопростору) – учні перераховують 
звуки, які можна почути в лісі. 

“Які рослини та яких тварин ви побачили?” (знання природи, вміння 
вирізняти свійських та диких тварин). Коли, відповідаючи на це запитання, 
називають свійських тварин та рослини, на це слід звертати увагу учнів. 

Другий етап гри – запитання щодо окремих тварин (рівень страху).
«Кого можна побачити в лісі вночі?»
“Ми можемо вночі побачити або почути сову? кажана?”
“Які змії водяться у нас?”
“Чи небезпечний вужик? ящірки?”
“Чи ви бачили, як перлинами розсипається роса на павутинні?”

2. Гра “Ми у лісі робимо...”. Нею визначається рівень екологічної 
культури.

Вчитель висловлює твердження, пов’язані з коректними та 
некоректними елементами поведінки на природі, а учні плескають у долоні, 
якщо вони погоджуються з твердженнями. Наводиться 8-10 тверджень.

Ми в лісі слухаємо птахів.     Так
Ми випалюємо суху траву.     Ні
Ми на березі річки ставимо намет, ночуємо і милуємося 
 світанком.      Так
Ми підбираємо пташенят.     Ні
Ми в лісі тихенько ходимо стежками.    Так
Ми після відпочинку на природі забираємо все сміття.  Так
Ми в лісі зриваємо підсніжники.     Ні
Якщо ми не доїли хліб, ми його можемо залишити, щоб 
 його доїли пташки та мишки.    Так
Ми на природі вмикаємо голосну музику.    Ні
Ми розчищаємо засмічене джерельце.     Так

3. Гра – “мозковий штурм” “Навіщо нам природа?” (ступінь поваги 
до природи).

Вчитель задає це запитання, а діти висувають свої версії, навіщо 
потрібна природа. Чим більше відповідей, пов’язаних з використанням 
природи, тим нижче розуміння природи як самоцінності.
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IV. Підсумок заняття. 
Чи сподобалося таке заняття? Чи подобаються ігри, в ході яких ви 

дізнаєтеся більше про природу?
Нагородження призами-розмальовками, які отримують всі діти. 

Вчи тель розповідає, як з ними працювати. Пропонує збирати їх в альбом, 
ста ранно розмальовувати – і в кінці року визначити переможця конкурсу 
розмальовок.

На основі оцінки рівня підготовки та напрямку зацікавленості уч-
нів можна вибрати рівень складності програми та переважну тематику 
подальших занять (зоологія, ботаніка, географія, народознавство).

Варіанти трансформації заняття для різних вікових груп

Для наймолодших, тобто для дошкільнят старших груп, це заняття 
може про водитися приблизно так, як для молодшої школи. Єдине – час гри 
має бути меншим. У тих групах, де дітки виявилися менш підготованими, 
не варто про водити мозковий штурм.

Для учнів середньої середніх класів варто запропонувати спробувати 
зга дати, що можна побачити в лісі або степу. Інколи допускається 
використання відео- та аудіоматеріалів, котрі дозволять перевірити рівень 
знань та спостережливі. на приклад, запропонувати впізнати записи голосів 
птахів у аудіовікторини «Що ми чуємо». Мозковий штурм «Навіщо нам 
природа» має займати досить велику частину уроку. 

Для старшокласників найкраще запропонувати дискусію «Навіщо 
нам природа» і «Як ми пов'язані з природою нашого краю». Можливо також 
проведення гри – наприклад, використання вікторини «Що ми чуємо».

Заняття-гра “Знайомтесь: заповідник” 
(Яблоновська-Грищенко, Чернявська, 2012)

Мета уроку: знайомство з найближчою природно-заповідною 
територією, введення понять “охорона природи” та “заповідні території”.

Обладнання: розмальовки-призи з зображенням емблеми 
природно-заповідної території (на диску, папка «Призи-розмальовки» – 
емблема Канівського заповідника), про яку розповідають, за можливості – 
презентація про неї (на диску, папка «Канівський природний заповідник», 
інформація до кожного слайду – у примітках до слайду).
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Типовий хід уроку для молодшої школи.

I. Підготовча робота. 
Гра-моделювання “Що буде, якщо зникнуть?..”
Учитель задає ряд запитань:
Що буде, якщо зникнуть річки? ліси? птахи? тощо.
Учні відповідають на них, а вчитель дає можливість висловитись всім 

ба жаючим, не підказуючи вірної, на його думку, відповіді. Як правило, учні 
виділяють прагматичну (“нам не буде де купатись, де збирати гриби, нікому 
буде їсти шкідників наших городів”) та моральну (“це погано, бо всі риби 
загинуть, нікуди буде сховатися звірятам, як же світ обійдеться без птахів”) 
складові проблеми. Потім учні роблять висновок, що без річок, лісів та ін. 
жити буде дуже погано. Деякі діти кажуть, що жити буде неможливо.

II. Ознайомлення з відомостями про стан довкілля.
Коротка розповідь про те, що людина може повністю зруйнувати 

природу, і тоді серед міст, доріг та полів ми дійсно опинимось без всього 
того, про що згадували у попередній грі. Учням також пропонується 
замислитись, чи варто заради зайвих речей відмовитися від краси природи? 
І що все живе має право на життя, як у казках, де всі рослини і тварини – як 
люди?

IІІ. Практична робота. 
1. Гра-театралізація “Я зараз пташка (річка, вовк, вітер)”
Учень перед класом розповідає, що він, наприклад, пташка 

(синичка, зяблик). Зображує її. Разом з учителем розповідає (інколи – у 
режимі “питання-відповідь”), як йому складно живеться, бо вирубують 
ліс, засипають ставки тощо. Таких виступів може бути кілька, оскільки 
бажаючих, як правило, багато.

2. “Мозковий штурм”: Що робити, щоб врятувати природу?
В ході обговорення, під час якого пропонується чітко висловлювати 

свої думки, аргументуючи свої “так” чи “ні” та уважно слухати інших, 
школярі доходять висновку, що природі треба місце, де вона могла б жити 
по-своєму, без втручання людини. 

ІV. Розв’язок проблеми заняття. 
Учитель повідомляє, що такі місця дійсно є – це заповідники, 

національні та регіональні парки, заказники. 

V. Узагальнення та систематизація знань учнів. 
1. Опитування: “Які заповідники ви знаєте?”
Як правило, учні називають “Асканію-Нова”, зрідка – Карпатський 

Екологічні заняття та проекти 17



або Кримський заповідники (якщо відпочивали в Карпатах або в Криму). 
Дехто називає Канівський заповідник, що розташований біля самого 
Канева. Після відповідей учнів учитель розповідає, що на території України 
розташовані 22 заповідники, кілька десятків національних та регіональних 
ландшафтних парків та сотні заказників.

2. Коротка розповідь про найближчий до населеного пункту об’єкт 
природно-заповідного фонду (в нашому випадку – Канівський природний 
заповідник). Розповідь бажано супроводжувати демонстрацією презентації 
або фотографій.

VI. Підсумок заняття. 
1. Учні на запитання вчителя підтверджують, що природу необхідно 

охороняти, а людина не втручається в її життя тільки в заповідниках, 
називають найближчий об’єкт (об'єкти) природно-заповідного фонду.

2. Нагородження розмальовками, на яких зображено емблему 
заповідника або парку.

В ході цього уроку діти мають самостійно, лише за обережного 
спрямування з боку вчителя, дійти до думки про необхідність збереження 
природи, запам’ятовують терміни “охорона природи”, “заповідник” тощо. 
Крім того, гра і самостійність пов’язуються у них з заповідником (парком) 
і створюють позитивне емоційне забарвлення цих понять. Слід, правда, 
відмітити, що урок-гра має бути не формалізованим, а безпосереднім, 
доброзичливим та веселим.

Варіанти трансформації заняття для різних вікових груп

Заняття для дошкільнят проводяться близько до того, як у молодшій 
школі. Основний акцент робиться на уяву дітей і театралізацію. Адже це 
дозволяє відчути себе часткою природи і підштовхнути до міркувань щодо 
необхідності захистити тих, хто не може зробити це самостійно. У грі «Що 
робити, щоб врятувати природу» бажано підказувати, що треба створювати 
охоронювані природні території, адже маленькі діти просто не знають 
такого поняття, як заповідник. 

У середній школі діти вже добре знають, що таке заповідники. Тому 
бажано виявити рівень усвідомлення – що це таке і навіщо він потрібний, і 
звернути увагу на охоронювані природні території, які розташовані поруч 
із населеним пунктом, з якими учні могли б познайомитися. 

Для старшокласників дуже важливим є звернути увагу на заповідник 
не як на прагматичну цінність, а як на етичну, щоб акцентувати увагу саме 
на моральності створення заповідників. Причому можна порівнювати 
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їх з державами, котрі мають право на існування, незалежно від того, 
подобається це окремим людям з інших держав чи ні, і підкреслити що 
нищення заповідника є настільки ж аморальним, як напад на незалежну 
Україну.

Заняття-гра “Незвичайний гість”

Ці уроки для учнів 1 класу проводяться по схемі, наведеній нижче 
на прикладі заняття, присвяченого вовку. Інформацію переважно надає 
вчитель, особливо якщо мова йде про маловідомих тварин. Проте у 2 
класі гра стає учням нецікавою, з’являється необхідність додати елементи 
пошукової роботи. Дітям повідомляють, якого «гостя» чекатимуть на 
наступному занятті, і пропонують дізнатися про нього якнайбільше. Під час 
ігор учні мають відповідати на запитання вчителя, самостійно показувати 
елементи поведінки тварини, а за бажання – взагалі розповісти, що вони 
знають про «гостя». Ці трансформовані уроки стають підготовкою до 
проведення наступного циклу занять – «Науковий семінар «Екохвилинки»». 
Після типового заняття подані матеріали по видах, які можна представити 
на уроках «Незвичайний гість», призи-розмальовки – на диску, папка 
«Призи-розмальовки». Розмальовки призначені для друку в необхідній для 
класу кількості.

Типове заняття «Незвичайний гість» 
на прикладі уроку, присвяченого вовку 

(Чернявська, Яблоновська-Грищенко, 2012).

Мета: розширити знання дітей про вовка – необхідного природі 
хижого звіра; ознайомити із звичками та поведінкою тварини, формувати 
елементарні уявлення про взаємозв’язки між тваринами в природі; розвивати 
зв’язне мовлення учнів, їх акторські здібності, уміння ототожнювати себе з 
твариною; виховувати любов до об’єктів живої природи. 

Обладнання: зображення вовка, розмальовки з його зображенням, 
по можливості – записи голосу. 

Хід заняття 
I. Підготовча робота. 
Сьогодні на урок до нас завітає незвичайний гість. Який саме, 

дізнаєтесь, коли відгадаєте загадку: 
Ходить хмуро між дубами, 
Хижо клацає зубами. 
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Весь, як є , – жорстока лють, 
Очі так її і ллють. 
Зачаївся ось, примовк 
Грізний звір цей, звісно … (вовк). 

Проведення мозкового штурму. Діти пригадують все, що знають 
про вовка: 

– Що означає назва звіра? (Назва означає тварину, що тягне, волочить, 
а потім вже їсть свою здобич.). 

– Які риси вовка ви можете назвати? (Учні, у відповідності зі 
стереотипами називають вовка злим, шкідливим, зубастим, страшним, 
згадують, що він – постійний персонаж казок, сірий, грізний, живе в 
лісі; зрідка діти кажуть що він корисний, смішний (пригадуючи деякі 
мультфільми), схожий на собаку тощо). 

– В яких казках дійовою особою є вовк? (“Рукавичка”, “Червона 
шапочка”, “Пан Коцький”, “Солом’яний бичок”, “Легкий хліб” тощо). 

II. Повідомлення теми і мети заняття. 
Сьогодні на уроці ми більше дізнаємося про вовка, його поведінку, 

звички, умови проживання. 
Постановка проблеми уроку: 
Вовк – це звір корисний чи шкідливий? 

III. Ознайомлення з відомостями про вовка. 
1. Перегляд відеофільму (по можливості). 
2. Розповідь вчителя. 
Вовк – це постійний персонаж народних казок і мультфільмів. В 

природі – це розумний, спритний, витривалий і сильний хижак. Своїм 
виглядом схожий на собаку. Проте, на відміну від неї, ніколи не закидає 
хвіст на спину. В забарвленні хутра переважає рудуватий тон, вздовж хребта 
тягнеться темна смуга. Живляться козулями, оленями, зайцями, мишами, 
птахами, нападають на свійських тварин. Але слід звернути увагу: вовк, 
полюючи на інших тварин, не більший злодій, ніж ви, коли ви сідаєте за 
обід. Адже він полює заради того, щоб поїсти самому і нагодувати дітей. 
Згадайте закони мисливського народу (вовків) у казці Р. Кіплінга “Мауглі”: 
“Полюйте заради харчування, а не заради забави”. У віці 2–3 років 
молоді і сильні вовки покидають зграю і створюють сім’ю. Сім’ї вовків 
довговічні, часто створюються на все життя. Один раз на рік (у березні-
квітні) вовчиця у підготовленому лігві народжує 4–6 сліпих вовченят. Мати 
годує їх молоком. Існують легенди, що вовчиця вигодовувала і людських 
дитинчат – наприклад, легендарних засновників Риму Ромула та Рема. 
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Проте відомо, що діти, які виросли серед тварин без спілкування з людьми, 
не можуть пристосуватися у людському середовищі. Вовк – геть не злий, а 
дуже шляхетний звір, справжній лицар. Вовк, який переміг у двобої, ніколи 
не вкусить суперника, що здався і прийняв позу покірності. А вовчиця – 
така мати, що й людині варто в неї повчитися. Живуть до 15 років. Вовки 
– санітари. Полюючи, вони ловлять хворих і ослаблених тварин, сприяючи 
тим самим оздоровленню всього стада. Проте, при надмірному розмноженні 
вони можуть завдавати певної шкоди. 

IV. Практична робота. 
Розвиток акторських здібностей дітей. 
Вправа “Уяви себе вовком”:
– імітація голосу тварини; 
– групова поведінка вовків на полюванні; 
– поведінка вовчиці з малятами; 
– двобій вовків (на прикладі тварин показати дію правила “не бий 

того, хто підкорився”, адже вовки не можуть вкусити того, хто прийняв 
позу покірності). 

V. Узагальнення та систематизація знань учнів. 
1. Робота з фразеологізмами. Пояснити вислови: 
Крадеться, як вовк до ягнят. 
Любить, як вовк порося. 
(Коментар вчителя: полювання – єдина можливість не вмерти з 

голоду). 
Ходить, як побитий вовк. 
Накинувся, як вовк на здобич. 
(Коментар вчителя: вовк спочатку дасть наїстися вовчиці, а та – 

дітям, і лише потім поїсть сам). 

2. Бліц-турнір. 
Якого кольору хутро у вовка? 
На яку тварину схожий? 
Чим живиться вовк? 
Як називається група вовків? 
В яку пору народжуються малята? 
Як називається житло вовків? 
Скільки народжується вовченят? 
Чим вовчиця їх вигодовує? 
Скільки років живуть вовки? 
Яка користь людині та природі від вовків? 
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3. Підбір прислів’їв про вовка. 
Вовків боятися, то в ліс не ходити. 
Дружній череді вовк не страшний. 
Пожалів вовк кобилу – залишив кістки та гриву. 
Хоч вовк і на волі, та виє доволі. 

VI. Розв’язок проблеми заняття. 
Метод “Обери позицію”. 
На дошці прикріплено дві таблички: “Вовк – це корисна тварина”, 

“Вовк – це шкідлива тварина”. Діти обирають позицію, висловлюють свою 
думку, наводять приклади на аргументацію своєї точки зору і узагальнюють 
свою думку. 

VII. Підсумок заняття. 
Що нового для себе дізналися? 
Про що хочете почути на наступному занятті?
Нагородження дітей призами-розмальовками. 

Варіанти трансформації заняття для різних вікових груп

Гра «Незвичайний гість» підходить виключно для найменших дітей. 
Після 2-3 класу вона стає нецікавою. Тому проводяться у молодшій школі і 
дитсадках, приблизно однаково. 

Єдиним виключенням проведення ігор на кшталт цієї для середньої 
і старшої школи є розважальні ігрові вставки під час занять. Тоді тварина 
зображується у іграх, коли по рухах або звуках необхідно вгадати, про кого 
йде мова. Тобто вона не є основною частиною уроку, а лише емоційним 
розвантаженням.

Заняття-гра з відтворення народних традицій 
“Птахи прилетіли – весну принесли!”.

Мета: ознайомити учнів з явищем міграцій птахів та з українськими 
звичаями зустрічі весни та зустрічі птахів.

Обладнання: печиво-«жайворонки», за бажання – українські костюми.

Типовий хід заняття для молодшої школи.

I. Підготовча робота. 
Вигляньте за вікно: вже настала весна. Потепліло, зійшов сніг. А що 

ще відбувається в природі?
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Учні згадують про появу перших паростків, зацвітання підсніжників, 
і нарешті – про те, що почали співати птахи, а деякі кажуть про повернення 
птахів з теплих країв, вирію.

II. Повідомлення теми і мети заняття. 
Колись наші предки вважали, що весну на свої крилах птахи 

приносять з вирію – так називався рай древніх слов’ян. А ми і досі називаємо 
теплі краї – вирієм. Як же після довгої та холодної зими зустрічали птахів 
українці?

III. Ознайомлення з відомостями про вірування українців про 
птахів. (За: Килимник, 1994; Борейко, Грищенко, 1999).

Птахи завдяки тому, що можуть літати, вважалися різними народами 
вісниками могутніх сил, богів, птахів наділяли магічною силою. А те, що 
восени птахи зникали, а навесні з’являлися знову, для людей залишалося 
загадкою до зовсім недавнього часу. І тому люди придумували різні пояснення 
цьому явищу. Ми-то знаємо, що птахи на зиму відлітають в Африку, а деякі 
– і зовсім недалеко, до Середземного і навіть Чорного моря. Наші предки 
вважали, що на зиму птахи відлітають у вирій. Навесні ж повертаються і ту 
саму весну та тепло приносять з собою. Вони є вісниками богів. А повір’я, 
що лелеки приносять дітей, пов’язане з тим, що вважалося, що на крилах 
птахів на землю злітали душі новонароджених і душі предків.

Весну зустрічали саме по прильоті птахів. Навіть Новий рік на Русі 
до середини ХІV ст. відзначався 1 березня. В українців весну приносили 
різні птахи: ластівка приносила її в дім, жайворонок – на поля, гуси та чаплі 
– на водойми, зозулі, солов’ї та горлиці – в ліси та садки. Весняних вісників 
радо зустрічали, існували примовки при зустрічі птахів, на певні свята 
випікали печиво у формі пташок – «жайворонки», співали пісні-веснянки.

IV. Практична робота. 
Учням пропонується вийти на вулицю і відсвяткувати приліт птахів, 

виконавши кілька пісень-веснянок, пригостити один одного печивом-
«жайворонками».

Учні перед виходом на вулицю беруть «жайворонки», і виходячи, 
піднімають їх над головою. Один з учнів проговорює:

Пташок викликаю
З теплого краю, – 
Летіть, соловейки,
На нашу земельку,
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Летіть, жайворонки,
Пасти корівоньки!
Інші учні, зображуючи жайворонків, часто вимахують руками 

– «тріпочуть крильцями» і вигукують, імітуючи пісеньку жайворонка: 
«Урожай, урожай, теплий дощ на врожай!»

Потім дівчата стають півколом до глядачів, одна з них промовляє:
Ой, вилинь, вилинь, гоголю,
Винеси літо з собою,
Винеси літо, літечко, 
Зеленеє житечко,
Хрещатенький барвіночок,
Запашненький васильочок!
Дівчата під текст піднімають руки вгору, а потім беруться за руки, 

ведуть хоровод.
Вчитель пояснює, що хоровод – це символ руху сонця.

Тепер вчитель пояснює, що у птахів просили і здоров’я.
Діти ведуть хоровод, підкидають вверх дрібненькі камінці, один з 

учнів читає:
Ластівко, ластівко!
На тобі веснянки,
Дай мені білянки!
Ластівки, ластівки!
Візьміть собі веснівки,
Нате вам камінці,
Дайте мені рум’янці!

V. Розв’язок проблеми заняття. 
Сьогодні ми зустріли пташок і кликали весну, як це робили наші 

пращури. Ми побачили, що ті, хто жили до нас, завжди з увагою та повагою 
ставилися до птахів, вважаючи їх магічними істотами. Завдяки турботі 
наших предків ми отримали прекрасну землю та безліч птахів. Ми знаємо, 
що птахи дуже вразливі, і люди можуть їх повністю знищити, як це відбулося 
з мандрівним голубом у Північній Америці. Нам відомо, що старовинні 
зви чаї також зникають. А без наших природи і звичаїв ми втратили б своє 
коріння, перестали б бути українцями.

VI. Підсумок заняття. 
Чи сподобалося вам відтворювати старовинні звичаї? За бажання 

ми могли б відтворити й інші звичаї, знайти мелодії пісень-веснянок, старі 
тексти та показати такий виступ перед іншими класами.
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А печиво-«жайворонки» зберігають до наступного року, бо вважа-
ється, що воно приносить у дім щастя і добробут. Принесіть і ви його собі 
додому.

Варіанти трансформації заняття для різних вікових груп

Це урок-театралізація, тому постановку можуть підготувати учні 
будь-яких класів. Більше того, якщо задіяні старшокласники, акцент може 
бути зроблений на самостійному пошуку інформації по традиціях, тобто на 
народознавчому напрямку цього заняття. 

«Птахи прилетіли – весну принесли» – це чудове заняття, яке 
пов'язує охорону природи з уроками літератури, географії, історії. Воно 
може готуватися учнями під керівництвом вчителів цих напрямків та 
біологів. Причому старшокласники можуть облаштувати ціле дійство, аж 
до виступу на рівні населеного пункту. Тоді «Свято весни» стає уже не 
внутрішньокласною справою, а цікавим заходом для невеликого населеного 
пункту загалом або для школи (у великому місті). 

Дуже цікавим варіантом такого заняття є проведення свята, у якому 
традиції зустрічі птахів демонструються не тільки з одного регіону України, 
а з кількох. Або і взагалі стосуються звичаїв різних народів. В організації 
цього свята можуть взяти участь і вчителі, що викладають іноземні мови. 
До речі, це сприяє розвитку толерантності і вмінню поважати відмінності 
інших народів. Свято акцентує увагу н тому, що різноманітність є важливою, 
та підкреслює важливість мовного, культурного, художнього розмаїття 
творчості різних народів. І, відповідно, необхідність збереження її основи 
– природи в різних регіонах.

Такі заняття можуть стати ще більш ефективними, якщо “Зустріч 
весни” буде не тільки театралізацією, а й реальною допомогою птахам. 
Наприклад, якщо старшокласники на уроках праці можуть виготовити 
шпаківні і розвісити їх у в шкільному садку або найближчому парку. Таке 
поєднання теорії, свята і практики не тільки дозволяє краще запам'ятати 
інформацію, але і привчає до активної громадської позиції і звички діяти, 
не очікуючи, що «хтось прийде і зробить красиво».

Заняття-гра з вивчення народних традицій 
“Зустрінемо лелек – для них нема кордонів”

Мета: знайомство з білим лелекою та з явищем міграцій птахів, зі 
звичаями зустрічі весни та зустрічі птахів у різних народів, навчання поваги 
до інших народів та їх звичаїв.
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Обладнання: карточки для попередньої підготовки, фотографії 
лелеки, запис тріскотіння дзьобом (на диску, папка «Аудіоекскурсії В гості 
до птахів», розділ «Поруч з нами»), призи-розмальовки з зображенням 
лелеки.

Типовий хід уроку для молодшої школи

Попереднє завдання (за матеріалами: Борейко, Грищенко, 1999а; 
Грищенко, 2005).

Напередодні кільком учням роздають матеріали по окремих звичаях, 
які стосуються білих лелек. Це робиться таким чином, щоб при розділенні 
класу на команди звичаї одного народу представляла одна команда. На уроці 
клас буде поділено на 3 команди: жителі України, Азербайджану та Кенії.

Нижче наводимо картки з інформацією (І-ІІІ). Для кожної команди 
дають чотири картки (по одній на учня) з інформацією та по одній з віршиком.

І. Команда «Жителі України».
1. Як називається птах?
Літературна та наукова назва – білий лелека. В народі називають 

чорногузом, хоча чорні в лелеки пера крил. Також називають його боцян, 
бусол, бузько, інколи - жабоїд. Російська назва – аист.

2. Через які повір’я лелек радо зустрічають?
Лелеки приносять нове життя – дітей, щастя, злагоду, добробут в 

дім. Хочете братика або сестричку – побачивши навесні лелеку, прокажіть: 
«Бузьку, бузьку, принеси Маруську!»

3. Які повір’я пов’язані з землеробством?
Лелеки приносять врожай, дощі замість посухи, захищають від 

блискавки та змій. (Дійсно, врожай покращують – з’їдають безліч шкідливих 
комах, в тому числі й сарани, мишей, і дійсно не проти проковтнути змію.)

4. Що буде тому, хто образив лелеку?
Лелеки селяться тільки у добрих людей, а кривдників, які, наприклад, 

зруйнували гніздо, можуть покарати – забрати щастя і вдачу, а у крайньому 
випадку – і хату підпалити.

ІІ. Команда «Жителі Азербайджану».
1. Як називається птах?
Хаджі-лелейк. Лелейк – правда, схоже на тріскотіння лелечого 

дзьоба, швидке «лак-лак-лак-лак-лак!»? До речі, дорослі лелеки не мають 
голосу – можуть тільки тріскотіти дзьобом та тихо шипіти. 

2. Через які повір’я лелек радо зустрічають?
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Лелеки – це люди, які не змогли звершити паломництво до 
мусульманських святинь Мекки (хадж) і тому відправляються у це 
паломництво як птахи. Про це свідчить і назва, адже хаджі-лелейк можна 
перекласти як «лелека-паломник».

3. Які повір’я пов’язані з землеробством?
Лелеки приносять врожай, допомагають орачам (і дійсно – йдуть за 

плугом, підбираючи всіляку живність – так її простіше вловити).
4. Що буде тому, хто образив лелеку?
Лелеки – священні птахи, вони можуть селитися на будинках і 

палацах, і навіть на мечетях. Добрій людині, яка їм допомагає, можуть 
принести багатство, а недобрим – неприємності.

ІІІ. Команда «Жителі Кенії».
1. Як називається птах?
Сарановий птах. Назва говорить сама за себе – лелеки здатні з’їсти 

неймовірну кількість сарани.
Дощовий птах – так називають близького родича нашого лелеки – 

білочеревного лелеку. В тропіках немає зими та літа, є сухий та дощовий 
сезони. А лелеки прилітають якраз на дощовий сезон, а без дощів нічого 
не росте. 

2. Через які повір’я лелек радо зустрічають?
Лелека – провісник настання землеробного сезону. Коли лелеки 

летять на південь, час обробляти поля, а коли повертаються на північ – 
час збирати врожай. Білочеревні лелеки приносять дітей (правда, тільки 
хлопчиків) і щастя.

3. Які повір’я пов’язані з землеробством?
Лелеки підказують, коли обробляти поля, а білочеревні лелеки 

приносять дощі.
4. Що буде тому, хто образив лелеку?
Білочеревний лелека – «охоронець селища», якого не можна 

турбувати. Не можна стріляти в лелеку, адже поранений лелека забирає 
стрілу в небо, а потім кидає на того, хто його поранив, і завдає нею 
смертельного поранення.

IV. Вірші про лелек.
1. Бузько Микола,
Крутися довкола – 
Завтра раненько 
Буде тепленько.

2. Чорногузе-дядьку,
Зроби мені хатку, 
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І ставок, і млинок,
І цибулі грядку.

3. Ой, не коси, бузьку, сіна,
Там росиця по коліно, 
Нехай сіно чайка косить,
Що набік шапку носить.

Хід заняття 
I. Підготовча робота. 
Сьогоднішній наш гість чекає на наше запрошення. Адже він 

прилетів... Стоп. Він сам розповість нам, звідки він прилетів. Та спочатку 
вгадаємо, хто ж це. Ось загадка про нього.

Хату він на хаті має, жабам всім рахунок знає.
Або:
Летів птах через дах,
Сів на воротях в червоних чоботях.

(відповідь – лелека).
II. Повідомлення теми і мети заняття. 
До класу заходить учень, що грає Лелеку.

Вчитель: Звідки ти летиш, лелеко?
Лелека:   Навесні я іздалека,

З Африки я прилетів
До гніздечка на свій дім.
Вранці я літав до ставу,
Там зловив я жабу жваву.
У обід – на сінокіс,
Діткам сарану приніс.
Згодом полечу на річку – 
Пташенятам по водичку.

Вчитель: Значить, ти дійсно прилетів з Африки? І побачив по дорозі багато 
народів?

Лелека: Так. 
Вчитель повідомляє, що сьогодні учні познайомляться зі звичаями 

та віруваннями різних народів, які стосуються лелеки. Після цього поділяє 
клас на 3 команди: жителі України, Азербайджану та Кенії. 

III. Ознайомлення з відомостями про лелек (за матеріалами: 
Борейко, Грищенко, 1999а; Грищенко, 2005).

У нас сьогодні гості з трьох країн. З нашої України, з Азербайджану, 
що розташований на південний схід від України, аж біля Каспійського 
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моря, та з африканської країни Кенії. І всіх нас об’єднують наші лелеки. 
Адже вони не зна ють кордонів. І, виявляється, повага до них також не має 
кордонів. 

Учням пропонується згадати, як називається лелека у різних 
народів. А чи не схожі назви – лелека та лелейк? Річ у тім, що українське 
«лелека» позичене з тюрк ських мов, як і багато інших слів – кавун, рогіз, 
сарай, і навіть – козак. А саме слово «лелека» – звуконаслідувальне. Учням 
задається запитання: а на що схоже це «лелек», «лаклак»? Після цього 
можна включити звук тріскотіння дзьобом. А от з «сарановим птахом» 
можна порівняти українського «жабоїда» – обидві назви – від харчових 
об’єктів.

Діти розповідають, що лелек всюди радо зустрічають, і розповідають 
по вір’я. Тоді ставиться запитання: а чому саме цих птахів так вітають? А 
синиць – ні? Учні доходять висновку, що це пов’язане з тим, що по-перше, 
лелеки прилітають тоді, коли приходить довгоочікувана пора року (а не 
зимують), і по-друге, це ве ликі, помітні, красиві птахи.

Після розповідей про землеробські повір’я учням пояснюють: лелеки 
– дійсно сторожі врожаю, адже вони поїдають дуже багато шкідників, і там, 
де вони є, врожаї дійсно більші.

Далі звертають увагу учнів на те, що таких помічників слід поважати, 
і питають про повір’я про ображених лелек.

IV. Розв’язок проблеми заняття. 
Таким чином, лелеки, завдяки своїй зовнішності і перельотам, а 

також користі для землеробів, стали для багатьох народів улюбленими та 
ще й чарівними птахаим. І ми маємо берегти наших улюблених лелек, без 
яких село виглядає покинутим.

V. Практична робота. 
Учитель розповідає, що в давнину до птахів відносилися як до 

чарівних істот. Можна побачити, з якими проханнями люди зверталися до 
лелек. Після цього учні читають віршики, а весь клас намагається вказати, 
яке прохання означає віршик.

1. Бузько Микола,
Крутися довкола – 
Завтра раненько 
Буде тепленько.
(Тут просять теплої погоди – тобто лелеку вважали здатним впливати 

на погоду, адже він прилетів з теплих країв і може принести тепло.)

2. Чорногузе-дядьку,
Зроби мені хатку, 
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І ставок, і млинок,
І цибулі грядку.
(Прохання добробуту – ми вже знаємо, що вважалося, що лелеки 

приносять в дім достаток, і знаємо чому.)

3. Ой, не коси, бузьку, сіна,
Там росиця по коліно, 
Нехай сіно чайка косить,
Що набік шапку носить.
(А в цьому віршику проявляється турбота про лелеку.)

Ще одне запитання – як у лелеки просять, якщо хочуть братика або 
сестричку.

VI. Підсумок заняття. 
1. Чи цікаво було дізнатися, що у таких різних народів є такі схожі 

повір'я? Чи це означає, наскільки люди подібні, хоч і належать до різних 
народів? І чи варто сміятися над звичаями інших народів, адже вони так 
схо жі на наші?

2. Нагородження дітей призами-розмальовками з зображенням 
лелеки.

Варіанти трансформації заняття для різних вікових груп

Цей урок-гра відноситься до народознавчих і сприяє вивченню 
звичаїв різних народів і вихованню толерантності і сприйняття культури 
інших народів як дорогоцінності. Збереження природи тут виступає як 
основа збереження всієї різноманітності звичаїв, оскільки кожен народ 
розвивається на своїй, неповторній землі, яку треба охороняти. Як і 
попередні заняття, урок можна провести не тільки на заняттях біології.

На географії лелека допоможе у вивченні країн і материків, коли діти 
стежать, куди лелеки летять на зимівлю. 

Також цікаво і проведення заняття як театралізації перед іншими 
класами. Її організацію варто в такому вигляді пропонувати учням середньої 
школи. Їм цікаво виступати і перед ровесниками, і перед молодшими. А 
ще – це можливість самостійно зібрати інформацію і потім проявити 
себе як сценаристи, режисери, актори. Такі заняття ефективні і тоді, коли 
проводяться кількома класами. Кожен клас готує театралізації про звичаї 
різних народів. 
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Заняття “Екологічний семінар” 
Виступи дітей з доповідями 

про довільно обраних тварин та рослини України

Мета: дізнатися про тварин та рослини України, навчитися шукати 
і вибирати інформацію, користуватися довідковою літературою, виступати 
перед аудиторією, задавати запитання та відповідати на них.

Обладнання: підготовані учнями реферати доповідей та ілюстрації 
до них.

Проведення семінарів – досить складна форма діяльності. Не 
так просто викласти навіть дуже цікаву інформацію за обмежений час, 
утримати увагу чи відповісти на запитання однокласників, підтримати 
порядок. Непросто і задати коректне питання. Підготовка до семінарів 
покращує техніку читання, вміння знаходити та обробляти інформацію, 
збільшує словниковий запас, покращує мовленнєві навички, привчає 
вільно триматися перед аудиторією. Підготовка до проведення семінарів 
починається у 2 класі ще під час проведення гри “Незвичайний гість”, коли 
учням пропонується знайти інформацію про “гостя” наступного уроку. На 
початковому етапі учні відповідають на запитання учителя. Далі акцент з 
акторських ігор переноситься вже на самостійну подачу матеріалу дітьми. 
Розповідь учителя значною мірою мають доповнювати учні.

Перехід до доповідей відбувається лише тоді, коли діти починають 
усвідомлено та цілеспрямовано розповідати додаткову інформацію про 
“гостя”. Першу, пробну доповідь бажано доручити учню, який почувається 
розкуто перед класом та цікавиться природою. Доповідь слід опрацювати 
з учнем перед уроком. Слід також попередити, що йому будуть задавати 
запитання, підказати, які вони можуть бути, запропонувати потренуватись 
відповідати на них перед учителем. Можливо, вказати правильні відповіді 
на кілька запитань, якщо учень розгубився і не може швидко зреагувати. 
Адже першому доповідачеві, першопрохідцю нового роду діяльності, 
надзвичайно складно. 

Після виступу доповідача учням пропонується задати запитання. 
Якщо доповідач не може відповісти, на допомогу приходить учитель. 
Необхідно слідкувати за коректністю поставлених запитань, а також 
підтримувати обстановку дружньої зацікавленості, не допускати безглуздих 
та провокативних запитань. 

В кінці уроку на наступне заняття з бажаючих обирають 1–2 
доповідачів. На цьому ж уроці учитель розповідає основні правила 
підготовки доповідей: 
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– доповідь має бути короткою (1–2 хвилини, 10–15 речень); 
– вдома треба потренуватися, щоб читати впевнено, а ще краще – 

розповідати, оскільки слухати розповідь цікавіше; 
– доповіді мають стосуватись виключно тварин і рослин України, 

оскільки, добре знаючи про Африку та Галапагоси, більшість дітей майже 
не знає, яких птахів може побачити за власним вікном;

– у доповіді слід згадати: як виглядає тварина, які її розміри; де 
зустрічається на території України (всюди, тільки на Дніпрі, на Чорному 
морі тощо); де водиться (на луках, на річці, в лісі та ін.); що їсть; які цікаві 
особливості її поведінки. 

Всі матеріали мають бути доступними для учнів, викладеними 
зрозумілою мовою. Бажано, щоб реферат був написаний від руки. Ні в якому 
разі не слід допускати, щоб діти представляли необроблені матеріали, просто 
списані з книги або з інтернету. Учень має розуміти, про що розповідає, а 
не прочитувати готовий текст з незрозумілою термінологією, яку не може 
пояснити. Подібні доповіді слід припиняти.

Також не слід дозволяти безглузді запитання або ж такі, відповіді на 
які звучали під час доповіді (адже це показує, що учень слухав неуважно). 

Бажано підтримувати тих, хто приносять на заняття книжки та 
ілюстративні матеріали.

Реферати, ілюстрації, інші матеріали, пізніше – і найцікавіші резюме 
слід розміщувати у спеціально відведеному місці у класі для загального 
ознайомлення.

Коли учні звикають до проведення семінарів, задача ускладнюється. 
Засідання семінару має вести вже не вчитель, а учень, обраний 

напередодні. Він надає слово доповідачам та бажаючим задати запитання, 
лімітує кількість запитань.

У кінці заняття (в рамках проекту «Юні журналісти») всім учням 
пропонується написати протягом 5 хвилин короткий підсумок уроку – 
резюме доповідей. Вони дозволяють закріпити знання, виділити головну 
думку доповіді, підвищують рівень уваги на уроці. Учителю вони дозволяють 
проконтролювати, наскільки зрозумілі для учнів заняття. Написання резюме 
є також підготовкою до роботи над проектами у 3 класі. 

Наведемо приклади таких відповідей учнів 2 класу (7 років).
Після доповіді про підсніжник: 
“Підсніжник – це жива рослина. Вона росте, коли сніг розтає, дуже 

красива і білосніжна. Підсніжник занесений до Червоної книги” (В’ячеслав 
Кутах). 

“Підсніжник з’являється за допомогою мурашок. Вони беруть зерно 
і над’їдають найсмачнішу половинку. А інша половинка падає на землю, з 
неї проростає новий підсніжник” (Світлана Самойленко). 
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Про орлана-білохвоста: 
“Орлани занесені в Червону книгу, вони їдять рибу. Цих птахів 

залишилось мало, тому що їх убивали. Якщо орлани зникнуть зовсім, то і 
риби не буде” (Олександр Шимко). 

“Орлан-білохвіст зник майже весь, бо його знищили люди. Щоб 
зберегти цього птаха, треба всім казати, що він дає щастя природі” (Андрій 
Грищенко). (Слід зауважити, що на занятті мова про природоохоронну 
пропаганду не йшла, це – ідея самої дитини).

Варіанти трансформації заняття для різних вікових груп

«Екологічний семінар» – заняття для дітей, що вже опанували досвід 
підготовки доповідей. Воно не підходить для дошкільнят і перших класів. 
Але його можна проводити як невеликий додатковий блок на уроках біології 
або географії у середній і старшій школі, оскільки самостійний вибір 
теми та інформації є цікавим для більшості учнів. Це хороший додаток до 
звичайних уроків, у вигляді цікавинок мовно-біологічних, географічних 
або навіть математичних. Вони допоможуть учням

– по-перше, навчитися вільно виступати перед класом, 
– по-друге – самостійно шукати інформацію, 
– по-третє – покращують поведінку під час уроку, якщо використовуються 

в якості додаткових бонусів, які можуть бути озвучені тільки після того, 
як ос новні завдання уроку вже виконано. 

У старших класах такі додаткові доповіді дозволяють “запускати” 
цікаві дискусії, котрі дають можливість учням навчитися відстоювати 
свою позицію. А головне – акцентувати увагу на тих проблемах, на 
які під час звичайних уроків увага часто не звертається. Крім того, таке 
вільне висловлення думок дозволяє учням почуватися більш впевненими і 
полегшує подальше навчання. Адже не секрет, що дуже часто учні просто 
скачують матеріал з інтернету, не осмислюючи його. А під час дискусій 
вони мусять активувати свої знання, що сприяє кращому запам'ятовуванню 
матеріалу.

Заняття «Актуальні питання охорони природи»

Мета: ознайомити дітей з актуальними питаннями охорони природи, 
проблемами антропогенного впливу на природу, навчити самостійно під-
бирати інформацію за заданою тематикою, проводити обговорення заданих 
питань.

Напередодні заняття (або на попередньому занятті) на дошці пишуть 
питання, на яке учні мають знайти відповідь. 
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Наводимо ряд питань, які можна використати в цьому циклі 
занять. Для зручності наведені також короткі відповіді на них.

1. Чому осушення боліт приводить до обміління рік?
Болота накопичують вологу і віддають її рікам. Значна частина 

річок витікають з боліт. Особливо важливі верхові болота, які ніби губка 
вбирають вологу з повітря. Осушення боліт приводить і до зниження рівня 
ґрунтових вод.

 
2. Чому вирубування лісів на схилах пагорбів приводить до 

появи ярів?
Ліс сповільнює поверхневий стік, затримує потоки води. Значна 

частина її усмоктується в грунт. На голих же схилах після сильних дощів або 
при таненні снігу весною утворюються великі потоки води, які розмивають 
землю. Поступово утворюються рівчаки, якими струмує вода. Вони все 
збільшуються і переростають у яри. Швидше за все цей процес іде, коли 
схил ще й розораний. Найдовші і найглибші яри в Європі знаходяться на 
Канівщині. Вони виникли саме після вирубування лісів на Канівських 
горах. 

3. Для чого у природі потрібні хижі звірі та птахи?
Хижаки регулюють чисельність видів, якими живляться, не дають 

їм надміру розмножуватися. Крім того, вони проводять своєрідний відбір, 
оскільки ловлять у першу чергу слабких та хворих тварин. Виживають 
найсильніші і дають здорове потомство. Відомі випадки, коли повне 
знищення вовків та інших великих хижих звірів приводило до значного 
росту чисельності оленів, а потім масової їх загибелі через голод та 
хвороби. 

4. Влітку у ставках або озерцях із застійною водою нерідко 
можна побачити «цвітіння» – у великій кількості розмножуються 
мікроскопічні водорості. У річках такого ніколи не буває. Чому після 
створення водосховищ на Дніпрі «цвісти» почала і дніпровська вода?

На водосховищах є великі зони мілководдя, де вода добре 
прогрівається і застоюється. До того ж греблі гідроелектростанцій 
зменшують проточність води, порушують нормальний режим ріки. В 
результаті виникають такі ж явища, як і в занедбаному ставку. «Цвітінню» 
води сприяє і змив з полів значної кількості добрив та забруднення води 
стоками міст. Поживні речовини, які потрапляють у воду, прискорюють ріст 
водоростей.
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5. Чому на океанічних островах, що знаходяться далеко від 
берегів, зустрічаються нелітаючі птахи?

Деякі птахи з часом втратили здатність літати, оскільки на таких 
островах немає хижих звірів. Політ став птахам непотрібним. Завезення ж 
хижаків на острови призводить до швидкого знищення таких нелітаючих 
птахів.

6. Чому більшість птахів під час перельотів тримаються 
зграями?

Гуртом легше знайти їжу, пережити несприятливі умови, захиститися 
від хижаків. Коли зграя відпочиває, птахи можуть почуватися спокійніше, 
тому що «вартові» не пропустять небезпеку. Поодиноким птахам доводиться 
спати «впівока», щоб не дістатися комусь на обід.

7. Чому підсніжники, проліски та інші первоцвіти розпускаються 
рано навесні, коли тільки зійшов сніг, а не чекають тепла? 

Рослинам для життєдіяльності потрібне сонячне світло. Його 
вдосталь у лісі рано навесні, поки на деревах ще не розпустилося листя. 
Пізніше під шатами лісу утворюється затінок, тому влітку під деревами 
ростуть лише тіневитривалі рослини. 

8. Для чого потрібні лісосмуги на полях та вздовж доріг?
Вони сприяють затриманню вологи на полях (а значить збільшенню 

урожайності), захищають їх від вітрів. Особливо важливо це у степовій 
зоні, де нема природних лісів. Вітри-суховії після оранки висушують грунт 
на полях, видувають його родючий шар. Крім того, у лісосмугах гніздяться 
птахи, які поїдають різноманітних комах та гризунів, що знищують урожай. 
Лісосмуги вздовж доріг захищають їх від зимових заметів, зменшують шум 
навколо пожвавлених магістралей.

9. Для чого в лісі потрібні старі дуплисті дерева?
Дупло – це житло і сховище для великої кількості птахів та звірів. У 

дуплах живуть синиці, повзики, мухоловки, шпаки та багато інших птахів. 
У них влаштовують лігва білки, соні, куниці, ховаються на день кажани. 
Вирубування старих дерев приводить до значного збіднення наших лісів і 
погіршує стан самого лісу. Через відсутність багатьох комахоїдних птахів 
значно більшої шкоди завдають шкідники. 
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Типове заняття «Актуальні питання охорони природи» 
на прикладі питання 

«Чому через діяльність людини зникають види?»
 

Хід заняття 
I. Підготовча робота. 
У Північній Америці колись жив один вид птахів, мабуть, най-

чисельніший у світі. Зграї цих птахів закривали сонце. Їх були мільярди. 
Те пер жодного птаха цього виду не залишилось. Тому, що їх знищили люди. 
Це – мандрівні голуби.

II. Повідомлення теми і мети заняття. 
Відомо, що інколи види зникають. Наприклад, вимерли колись 

динозаври. Та сьогодні через діяльність людини вимирання жахливо 
прискорилося. Чому? На це запитання ми маємо дати відповідь.

III. Ознайомлення з відомостями про знищені види та про 
причини зникнення видів з вини людини.

Учні розповідають про види, знищені людиною. Для кожного 
аналізують причини зникнення. Переважно наводять відомості про види, 
винищені безпосередньо – того ж мандрівного голуба, стеллерову корову, 
тура, тарпана та інших.

В ході обговорення слід звернути увагу дітей на те, що безпосереднє 
знищення – не єдина причина зникнення виду. Інколи можна нікого не 
вбивати – достатньо знищити звичні місця існування – і вид, не присто-
сувавшись до нового ландшафту, зникне. Так, чисельність степового орла 
різко скоротилася через розорювання степів. Другий варіант впливу – це 
вселення чужих видів. Класичний приклад – пацюки та кози на островах. 

IV. Узагальнення та систематизація знань учнів. 
Учням пропонується виділити чинники, що призводять до зникнення 

видів або до скорочення їх чисельності. На дошці школярі виписують 
причини зникнення або різкого зменшення чисельності видів з вини людини 
та приклади:

1. Пряме знищення: мандрівний голуб, тур, безкрила гагарка та ін.
2. Знищення місць існування. Для всіх видів є небезпечним. Мешканці 

тропічних лісів Амазонки. Багато знищених видів навіть не було описано.
3. Вселення чужих видів: на маленькому острові Тихого океану 

маленька пташка – нелітаючий кропивник – був повністю знищений котом 
наглядача маяка (кіт з’їв всіх пташок цього виду, адже їх було дуже мало). 
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 V. Розв’язок проблеми заняття. 
Учні підводять підсумок заняття – вказують причини зникнення 

видів, а вчитель нагадує, що зникнення кожного виду – це зменшення 
біологічного різноманіття і зменшення шансів на виживання людства. 
Можна порівняти різноманітність з тим, як стоїть стілець: на чотирьох 
ніжках стільчик стоїть надійно, на трьох – хитається, а на двох... Так кожен 
вид – це опора екосистеми, і чим менше компонентів, тим легше вона 
зникає.

VI. Підсумок заняття. 
Чим менше різноманіття, тим менш стійка система. Щоб вижити, 

ми маємо зберігати види, разом з якими живемо на Землі. Тому охорона 
природи – це запорука нашого виживання. Все-таки варто відмовитись 
від надмірного комфорту заради того, щоб зберегти інші види, місця їх 
проживання.

Варіанти трансформації заняття для різних вікових груп

Це заняття розраховане на підготованих учнів і не проводиться для 
до шкільнят. Воно добре підходить для середньої школи і старших класів, 
оскільки про вокує дискусію, під час якої учні втрачають свій типовий 
для такого віку скеп тицизм і починають самостійно шукати відповіді на 
питання, і лише за дуже обережних підказок вчителя приходять до певних 
висновків, не помічаючи, що їх до них підштовхують. Це дозволяє їм 
відчувати самостійність у пошуку інформації та аргументації, зменшує 
внутрішню напругу. Взагалі, такі дискусійні заняття у молодшій школі 
проводяться тоді, коли діти підготовані попередніми заняттями екологічного 
спрямування. А от у старших класах вони мають бути основою: у цьому 
віці самостійний пошук відповіді на запитання стає важливим етапом 
дорослішання і розвитку.

Урок «Годівничка-прикраса»

Цей урок можна пов'язати із акцією «Годівничка для синички», і 
з другого боку – з акцією «Не рубай ялинку», адже у ході створення цієї 
прикраси вчитель може нагадати про необхідність збереження лісів через 
відмову від вирубування ялинок. Також показати, що знищення природи 
заради забави є неетичним. В той же час, виготовлення прикраси-годівнички 
– чудова нагода для розповіді про не обхідність підгодівлі птахів. А учні 
можуть згадати, що треба давати птахам, а що – не можна. Містить він і 
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на родознавчі елементи. Заняття можна проводити як окремо, так і в якості 
уроку праці. 

Мета уроку: нагадати про необхідність підгодівлі птахів взимку, 
актуалі зувати знання щодо живлення птахів, створити оригінальні 
годівниці. 

Обладнання: несолоне тісто з білого борошна, насіння соняшника, 
гарбуза, кавуна, дині, пшоно, просо, вовняна нитка для закріплення 
годівниць. 

Хід уроку
І. Повідомлення теми і мети заняття. 
Вчитель нагадує учням, що птахи взимку потребують підтримки, 

запитує як люди можуть їм допомогти. Після того, як діти згадали про не-
обхідність підгодівлі, вчитель пропонує зробити незвичайну годівничку, 
яка водночас може слугувати і ялинковою прикрасою. Також нагадує, що 
куп ляти живі ялинки не варто. Краще виготовленою сьогодні саморобною 
прикрасою оздобити ялинковий букет. 

ІІ. Підготовча робота. 
Вчитель роздає учням шматки старого паперу, на якому слід 

працювати з тістом. Він нагадує, що викидати ресурси небажано. Краще 
використовувати їх повторно, адже папір – це зрубаний ліс. Роздаються 
також шматочки підготованого тіста і по чайній ложці суміші з насіння. 
Тісто робиться заздалегідь із пшеничного борошна та невеликої кількості 
во ди. На 1 прикрасу – половина чайної ложки борошна і трохи води – щоб 
тісто було не рідким, але липким.

ІІІ. Практична робота.
Виготовлення годівнички. 
Виріб наш – з простенького тіста та насіння, яке їдять птахи. 
У видане вчителем тісто діти насипають суміш несмаженого 

соняшникового, гарбузового, кавунового, динного насіння, просо, овес, 
трохи пшона або подрібненої кукурудзи. Вимішують, щоб насінини не 
відділялися від тіста. 

Потім в тісто вкладається нитка (бажано – вовняна, вона пізніше, 
навесні, теж може знадобитись птахам для гнізд). 

Наступний етап – формування прикраси. Її форма залежить від уяви 
кожної дитини. Це може бути зірочка, сердечко, дзвіночок, тощо. 

Після закінчення діти розкладають вироби в сухому та теплому 
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місці, щоб тісто висохло протягом 2-3 днів. Після цього прикрасу можна 
забирати додому.

Де її можна використати? Вивісити як різдвяний подарунок птахам 
на живу ялинку на вулиці або вдома прикрасити ялинковий букет. Можна 
прикрасити клас. А після свят прикраси обов’язково вивішуються на вулиці 
для птахів.

IV. Розв'язання проблеми уроку.
Ми з вами зробили годівнички для птахів. Але така прикраса, за 

старовинними українськими звичаями, є оберегом-побажанням добробуту 
для дому. Тепер ми їх зможемо використати. Вчитель ставить питання щодо 
використання своїх прикрас.

Основні питання:
Як ви використаєте вашу ялинкову іграшку?
Коли плануєте розмістити її на вулиці?
Може, прикрасимо кількома годівничками-оберегами клас?
Куди ми подінемо ці прикраси після канікул?
Які птахи, як ви гадаєте, прилетят на наші гостинці?

V. Підсумок заняття.
Вчитель задає учням запитання: «Чи було цікаво робити годівничку? 

Чи будуть учні робити такі годівнички ще, разом з батьками?»
Діти повторюють, які продукти можна насипати в годівнички і які 

можна використати для створення прикраси.

Варіанти трансформації заняття для різних вікових груп

Ц заняття розраховане на будь-які класи молодшої школи. Проте, його 
можна провести і в дитсадку, оскільки ліплення з тіста цілком підходить 
для дошкільнят. З урахуванням набору продуктів, воно є цілком безпечним. 
Можна запропонувати такими прикрасами декорувати ялинковий букет у 
групі, а потім вивісити їх на вулиці і спостерігати, як швидко птахи з'їдять 
гостинця.
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Розділ 5
Проведення бесід та лекцій

Бесіди та лекції – це, мабуть, найскладніший варіант занять, оскільки 
необхідно втримувати увагу учнів, доносити важливу інформацію, але це 
не по в'язано з будь-якими ігровими моментами. Тому бесіди і лекції краще 
проводяться для більш дорослих дітей. У дитсадку подібні заняття цілком 
припустимі, якщо бе сіда займає максимум 8-10 хвилин, в іншому випадку 
увага розсіюється. 

Після проведення бесіди бажано закріпити основні її положення 
через обговорення та в ігрових заняттях. 

І навіть для старших школярів бесіда або лекція не має бути нудним 
монологом. Це має бути справжній «театр одного актора». Бажано, 
щоб вона на давала можливість якомога ефективніше співпрацювати із 
аудиторією. Єдине ви ключення – бесіди, котрі супроводжується значною 
кількістю демонстраційних ма теріалів, що не дають учням втратити увагу. 
Проте, навіть у цьому випадку розповідь бажано перериватии питаннями, 
короткими обговореннями, експрес-вікторинами тощо.

В цьому розділі наводяться матеріали для вчителя, які можуть 
знадобитися при проведенні бесід та лекційних занять.

Розповідь «Сторінками Червоної книги»

Мета: дізнатися, що таке Червона книга, навіщо вона потрібна, 
познайомитися з деякими її «мешканцями», привчати робити хоч маленькі 
справи для захисту природи.

Це заняття ми радимо проводити у всіх без виключення дитячих ко-
лективах, проте із різним навантаженням. Основний акцент для самих мен-
ших робиться на відомих дітям рослинах і тваринах свого краю, занесених 
до Червоної книги. Старшим варто звернути увагу на етичний бік створення 
цього списку, на провину людини, що бездумно нищить ото чуючий світ, по-
казати вихід у розумному ставленні до ресурсів і повазі до тих, хто живе 
поруч.

40 Є.Д. Яблоновська-Грищенко, Т.Б. Чернявська, В.М. Грищенко



Також припустиме проведення після таких лекцій обговорень. Є 
також заняття, які показують, що означає «рідкісна рослина або тварина». І 
як живі організми стають рідкісними. Ці заняття є ефективним доповненням 
до лекції.

Червоний колір – сигнал тривоги

Зараз мабуть важко знайти людину, яка б хоч що-небудь не чула про 
Червону книгу. Не остання причина цього – вдала назва. Вона привертає 
увагу і легко запам’ятовується. Червоний колір – сигнал тривоги, застере-
ження. Ідея цієї назви належить відомому британському зоологу і приро-
доохоронцю Пітеру Скотту, сину знаменитого полярного дослідника Робер-
та Скотта. 

Створений у 1948 році Міжнародний союз охорони природи та при-
родних ресурсів (МСОП) через рік утворив так звану Комісію служби 
ви живання, котра в нашій літературі зазвичай називається Комісією по 
рідкісних і зникаючих видах. Головою незабаром став Пітер Скотт. Про-
тягом 14 років комісія збирала інформацію про всі види тварин і рослин, що 
знаходяться під загрозою. Одночасно створювався і Чорний список зниклих 
ви дів. Зібрані матеріали і лягли в основу «Червоної Книги фактів» (Red Data 
Book). Перше її видання вийшло у 1963 році. Спочатку вона нагадувала 
перекидний календар, у якому окремі сторінки можна змінювати по мірі над-
ходження нової інформації. Пізніші видання вже робилися у вигляді книг. 

Згодом почали створюватися національні і регіональні Червоні кни-
ги. Зараз такі списки видів, що знаходяться під загрозою, мають більшість 
країн світу. Перше видання Червоної книги СРСР вийшло у 1978 році. 
Червона книга Української РСР з’явилася в 1980 році. До неї було включено 
85 видів тварин та 151 вид судинних рослин. Другу редакцію Червоної книги 
видала вже незалежна Україна. Перший том, присвячений тваринному світу, 
вийшов у 1994 році, другий, по рослинах, у 1996 році. До другого видання 
було занесено 382 види тварин і 541 вид рослин та грибів. 

У 2009 році з’явилося вже третє видання Червоної книги України. До 
нього занесено 542 види тварин і 826 видів рослин та грибів. Це, зокрема, 
226 видів комах, 20 – молюсків, 69 – риб, 8 – земноводних, 11 – плазунів, 
87 – птахів, 68 – ссавців, 611 – судинних рослин, 46 – мохоподібних, 60 – 
водоростей, 52 – лишайників, 57 – грибів. 

Червона книга, як бачимо, з кожним разом стає все товщою. 
Це пов’язано як із погіршенням стану окремих видів, так і з кращим їх 
вивченням. 

Усі види, занесені до Червоної книги України, розділені на кілька 
категорій відповідно до ступеню загрози: зниклі, зниклі в природі, зникаючі, 
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вразливі, рідкісні, неоцінені, недостатньо відомі. Цей поділ закріплений у 
ст. 13 Закону «Про Червону книгу України». 

Якщо раніше Червоні книги мали скоріше символічне значення, а 
їх матеріали носили рекомендаційний характер, то зараз види, занесені до 
Червоної книги України знаходяться під охороною держави. За незаконне 
їх знищення або пошкодження середовища проживання передбачені значні 
суми компенсації. Постановою Кабінету Міністрів України від 7 листопада 
2012 р. № 1030 встановлені нові їх розміри. Так, за вбиту скопу, чорного та 
рудого шулік доведеться заплатити 120 тис. грн., за бурого ведмедя, зубра 
– 130 тис. грн., за різні види кажанів – від 650 до 1000 грн., за мідянку, 
степову гадюку – 4000 грн., за незаконний збір рідкісних рослин у більшості 
випадків від 37 до 62 грн. за стебло. 

Крім Червоної є ще й Зелена книга. До неї не окремі види чи підвиди, 
а рослинні угруповання – типові, рідкісні та перебуваючі під загрозою 
зникнення. Нове видання Зеленої книги України вийшло також у 2009 році. 
До нього включені 160 природних рослинних угруповань, що підлягають 
охороні. Необхідність такого видання пов’язана з тим, що види тварин чи 
рослин неможливо зберегти поодинці, потрібна й охорона середовища їх 
існування.

Далі наводимо кілька коротких нарисів про види, занесені до 
Червоної книги України. 

ЧОРНИЙ ЛЕЛЕКА

Чорний лелека трохи менший за білого, відрізняється чорним 
забарвленням оперення. Білі лише груди й живіт. Дзьоб і ноги червоні. 
Молодих нестатевозрілих птахів можна впізнати за темним зеленувато-
бурим кольором дзьоба і тьмянішим забарвленням оперення, яке не має 
металевого полиску. Це рідкісний вид, занесений до Чер воної книги 
України.

Цей птах – своєрідний антипод добре відомого всім бузька і не лише 
за кольором оперення. Він селиться, як правило, у глухих важкодоступних 
лісах поблизу від боліт, річок, озер, луків. Гнізда влаштовує на великих 
деревах у розгалуженні стовбура або на товстій боковій гілляці. В Україні 
найчастіше це дуби й сосни. У гірській місцевості ці птахи можуть 
гніздитися й на скелях. Будівлю чорного лелеки неважко відрізнити від 
гнізд великих хижих птахів: вона велика – з метр чи й більше в ді аметрі 
– і низька, а не здіймається на дереві горою гі лок, як у орлів чи орланів. 
Новозбудоване гніздо взагалі маленьке та плоске, воно може скласти 
враження неготового. Будують птахи гнізда з сухих гілок, ви стилають 
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всередині мохом, сухою травою. У будівельних роботах беруть участь 
обидва партнери, один приносить будматеріал, а другий укладає його. 
Іноді чорні лелеки займають старі оселі хижих птахів або навіть своїх 
білих родичів. Гнізда використовуються не один рік, хоча цей вид мі няє їх і 
частіше за білого лелеку. 

В Україні чорний лелека гніздиться на території західних і північних 
областей. Під час весняних та осінніх перельотів його можна побачити і в 
ін ших регіонах. Іноді бродячі групи або поодинокі птахи спостерігаються 
влітку далеко від місць гніздування. Їх зустрічали навіть у Херсонській, 
Донецькій і Миколаївській областях. Як правило, це молодь та лелеки, що 
не беруть участь у розмноженні. Колись цей птах був поширений значно 
ширше – знаходили гнізда по Дніпру, на Полтавщині, у Криму. Чисельність 
його останнім часом почала зрос тати, але на сьогодні вона в Україні не 
перевищує 400–500 пар. 

Прилітають до нас чорні лелеки у третій декаді березня – першій 
половині квітня, трохи пізніше за білих. Через кілька днів після прильоту 
вже можна побачити їх біля гнізд. Як правило, першим прилітає самець, хоча 
іноді й обидва птахи ра зом.  Самка відкладає від 2 до 5, рідко 6 або навіть 
7, білих з сі ру ва тим відтінком яєць, які обидва птахи насиджують близько 
мі ся ця. Пташенята з’являються на світ укриті сірувато-білим пу хом. Батьки 
приносять їжу всього кілька разів на день. За нею вони можуть літати за 5-10 
кілометрів від гнізда. Поява до рос лих  птахів біля гнізда супроводжується 
бурхливою реакцією пташенят. Їх голоси нагадують вереск і ґелґотіння. 
Взагалі ж чорні лелеки досить мовчазні птахи. Біля гніз да тільки зрідка 
можна почути неголосні звуки, схожі на «чі-лі», «че-лі», іноді ці птахи та-
кож тріщать дзьобом, хоч і не так гучно, як білий лелека. 

Пташенята в гнізді малорухо мі. Біль шу частину дня вони дрі ма ють, 
лежачи на під стил ці, або сидять, втягнувши голову в плечі. Тіль  ки зрідка 
мо жна побачити, як лелеченята копирсаються під ногами в по  шуках залиш-
ків їжі або потягу ються, розправляючи ноги і крила. Молодь залиша ється в 
гніз ді біль ше двох місяців і лише у другій половині липня вилітає з нього. 
Піс ля цього ще тижнів зо два молоді птахи підгодовуються батьками і 
повертаються на ночівлю в гніздо. 

Після вильоту пташенят чорні лелеки деякий час тримаються на 
болотах і в заплавах рік. Осінній відліт проходить із серпня до початку 
жовтня, хоча зрідка цих птахів можна побачити навіть у листопаді. Летять 
вони як правило невеликими зграями, іноді їх можна зустріти разом з білими 
лелеками. Іноді можуть утворюватися і досить великі скупчення з десятків 
чорних лелек. У нас їх, наприклад, можна побачити восени на спущених 
риборозплідних ставках, де багато легкодоступної їжі. 
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Живляться ці птахи дрібною рибою та іншими водяними тваринами, 
яких здобувають на мілководді, – земноводними, комахами та їх личинками 
тощо. Можуть поїдати також і наземних тварин – комах, в тому числі сарану, 
змій, ящірок, дріб них гризунів. 

ЗМІЄЇД

Назва цього хижого птаха говорить сама за себе – живиться він в 
основному плазунами та земноводними. Змієїд, який несе у дзьобі гадюку 
чи вужа, має досить кумедний вигляд: ніби поцупив десь уривок шланга. 
Ба га точисельним він ніколи не був, а у ХХ столітті став і зовсім рідкісним, 
через що й потрапив до Червоної книги України. Змієїд порівняно широко 
розповсюджений у лісовій та лісостеповій зонах, але всюди чисельність 
його незначна. 

Змієїд – досить великий хижак, виглядає більшим, ніж є, завдяки 
довгим крилам і хвосту. Верх тіла сірувато-бурий, них – білуватий. На 
грудях темна перев’язь. Кінці крил і хвоста чорні. 

Прилітає цей птах до нас у кінці березня – квітні. Поселяється він 
у старих високостовбурних лісах поблизу боліт, вологих низин, річкових 
долин. Веде прихований спосіб життя, тому побачити його вдається 
нечасто навіть там, де він зустрічається. Гнізда змієїда досить характерні. 
Вони невеликі, як для хижака такого розміру, і розташовані, як правило, 
всередині крони на бічних гілках далеко від стовбура. Частіше всього цей 
птах влаштовує гнізда на сос нах. Іноді займає будівлі інших хижаків. Лоток 
вистилає гілочками хвойних дерев. У кладці завжди одне велике яйце білого 
кольору з грубозернистою шорсткою шкаралупою. Відкладає його самка 
у другій половині квітня – на початку травня. Насиджують обидва птахи 
35-37 днів. Пташеня перебуває в гнізді довго – до 2 місяців, іноді навіть 
більше. Молоді птахи після вильоту ще деякий час тримаються поблизу 
гнізда, спочатку разом з батьками, які про дов жують годувати їх, потім уже 
самостійно. Відлітають змієїди у вересні–жовтні. Зимують в Африці.

ЛІСОВИЙ КІТ

Колись дикий лісовий кіт був звичайним мешканцем листяних та 
мішаних лісів Європи. На схід він зустрічався до Лівобережжя Дніпра 
та Десни. Зараз же в Україні він зберігся лише в Карпатах та подекуди у 
центральних та південно-західних областях. Загалом залишилося не більше 
400-500 котів.

Цей звір схожий на добре відомого всім домашнього Мурчика. 
Відрізняється лісовий кіт більшими розмірами та сіро-рудим тоном густої 
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пухнастої шерсті. Довжина дорослого самця разом із хвостом близько 
метра, вага досягає 6 кілограмів. Хвіст у дикого кота короткий, рівномірної 
товщини, тупо заокруглений і ніби обрубаний на кінці. Придивіться до 
свого домашнього кота: у нього хвіст поступово тоншає до кінця. Лісовий 
кіт «тигрової масті». Уздовж хребта в нього тяг нуться темно-бурі смуги, 
на боках – вузькі поперечні смужки. Кілька чорних кілець є й на хвості. 
Доброю ознакою є й колір кінчика носа – у дикого кота він зав жди ніжно-
рожевий, а в домашнього може бути різного забарвлення.

Оселяється лісовий кіт у глухих листяних, рідше мішаних та хвойних 
лісах, у плавнях, густих чагарниках. Він веде нічний спосіб життя, вдень 
ховається у дуплах дерев, нішах серед коріння, старих норах борсуків та 
лисиць. Свої сховища звір часто змінює, кочуючи з місця на місце. Полює 
він, звичайно, під час вечірніх або вранішніх сутінок. Ясного дня охоче 
приймає сонячні ванни. По деревах кіт лазить добре, але полює, переважно, 
на землі. Не боїться він і сирості, тому нерідко селиться у заболочених 
місцях.

Живиться лісовий кіт переважно мишовидними гризунами. 
Може ловити також інших невеликих звірів та птахів. Влітку він зрідка 
різноманітить своє меню дикими фруктами. Мисливська ділянка дорослого 
звіра займає 2-3 квадратних кілометри.

Гін відбувається у лютому – березні. Як і в домашнього кота, він 
супро воджується гучними «концертами» та бійками самців. Лігво своє звір 
влаштовує в надійному сховищі – у дуплі чи в норі. У квітні – травні самка 
приносить від 2 до 5 кошенят. Через 9-12 днів вони стають зрячими і вже 
добре тримаються на ногах. Перші півтора місяці кішка годує малят молоком, 
потім потроху привчає їх до м’ясної їжі. Ростуть кошенята швидко, уже в 
червні вони починають самостійно ловити здобич, а до жовтня повністю 
переходять «на власні харчі». 

СТЕПОВА ГАДЮКА

В Україні ця змія зустрічається у Степовій зоні та на півдні Лісостепу. 
Зверху вона сірувато-бурого кольору з темним зигзагоподібним малюнком 
вздовж хребта. Черево чорнувате. Довжина може перевищувати півметра. 

Оселяється степова гадюка на цілинних ділянках степу, по степових 
балках, узліссях, полезахисних лісосмугах. Тримається вона поблизу 
густих чагарників, куп хмизу та інших сховищ. Живиться в основному 
великими комахами, ящірками, дрібними гризунами, може розоряти 
пташині гнізда. Розмножується степова гадюка живородінням. Наприкінці 
липня – на початку серпня з’являється від 5-8 до 17 малят завдовжки 12-15 
сантиметрів. Наприкінці вересня гадюки збираються біля місць зимівлі. У 
цей час можна побачити їх на відкритих ділянках, де вони вигріваються 
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нерухомо під променями сонця. Зимують ці плазуни в норах. Навесні, уже 
в квітні, вони знову виходять на поверхню. 

Причинами значного скорочення чисельності степової гадюки 
стало розорювання залишків цілинних степів, засадження лісом схилів 
із степовою рослинністю. Не останню роль у проблемах цього плазуна 
відіграє й негативне ставлення людей. 

ПУГАЧ

Цей птах здавна привертав увагу людей. Своїм моторошним криком 
та безшумним польотом таємничий лісовий мешканець наганяв жах на тих, 
хто опинився у нічних хащах. Крики пугача вражають не тільки людей, а 
й тварин. Ученим нерідко доводилося чути, як у відповідь на його голос 
починали вити вовки, шакали та інші звірі.

Пугач – найбільша з наших сов. Його вага перевищує 3 кілограми, 
а розмах крил – 2 метри. Оселяється він у старих глухих лісах. Можна 
зустріти цих сов і в степових балках. Голос пугача можна почути протягом 
усього року, та найбільш активно кричать птахи під час весняного току – у 
березні – квітні. У розпал шлюб них ігор перекличка самця й самки нерідко 
переростає у своєрідний дует. Са ме в цей час можна почути басовитий 
регіт, який забобонні люди приписували лісовику. 

Житло своє володар ночі влаштовує в добре замаскованому місці: під 
поваленим деревом, пеньком, густими гілками ялини. Особливо полюбляє 
пугач різноманітні ніші та печерки на крутих схилах та урвищах. 

У кінці березня – на початку квітня у гнізді з’являється 2-3 білих 
кулястих яйця. Насиджує їх самка близько 35 днів. Пташенята з'являються 
на світ сліпими й безпомічними, укритими густим та м'яким жовтувато-
білим пухом. Перші дні самка невідлучно знаходиться у гнізді, обігріваючи 
та охороняючи дітей. Про їжу в цей час турбується батько. Здобич, яку 
він приносить, самка розриває на шматки і роздає пташенятам. Через два 
тижні молоді пугачі справляються з цим уже самі. А через місяць вони 
залишають гніздо, ще не вміючи до пуття літати. Молодь розбрідається 
поодинці і перебирається з землі на нижні гілки дерев. Батьки ще довго 
підгодовують нащадків, які дають про себе знати голосним писком. Сім’ї 
не розпадаються до осені, аж поки підростаюче покоління не освоїть усі 
премудрості самостійного полювання.

Здобиччю для пугача служать різні птахи та невеликі звірі. Він може 
роздерти навіть їжака, не допомагають тому й колючки. Без особливих 
труднощів справляється пугач і з таким звіром як лисиця. Іноді ці птахи 
залітають до населених пунктів, де ловлять ворон та граків. 
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Протягом багатьох десятиріч пугача безжалісно знищували як 
шкідливого птаха. Проте теза про його шкідливість ґрунтується перш за 
все на давній неприязні людини до хижих птахів узагалі як конкурентів 
за здобич. А зараз про шкоду говорити взагалі не доводиться, бо пугачів в 
Україні залишилося лише близько 200 пар. 

Лекція «День знищених видів»

Ми проводимо цю лекцію (Грищенко, Яблоновская-Грищенко, 2014), 
як правило, починаючи із третього або четвертого класу. Але дуже добре 
нагадувати про знищені види і старшим учням. Найголовніше у цьому 
занятті – емпатія, розуміння непоправності втрати виду, і відчуття того, 
що земля стає біднішою від таких втрат. Ще одна важлива думка, яку ми 
впроваджуємо – що врятувати види можливо, і кожен може долучитися до 
цього. Потім в інших заняттях ми можемо апелювати до цієї інформації, 
нагадуючи про необхідність зберігати ліси, не винищувати первоцвіти, 
відмовлятися від вирубування ялинок тощо. Для найменших це заняття 
є занадто складним, тому його ми не радимо проводити у дитсадку: у 
дошкільному віці дуже складно досягти розуміння незворотності втрат. 
Єдине, коли ми нагадуємо про знищені види – якщо говоримо про Червону 
книгу.

Мета: дізнатись про те, чому зникають цілі види тварин через 
людську діяльність, і про ті види, які вже знищені людиною; показати, що 
втрата видів незворотна; викликати бажання захищати природу.

1 вересня 1914 року. Запам’ятайте цю дату. У цей день канув у 
безвість один із найбільш примітних видів птахів серед усіх, що будь-коли 
існували на Землі. Людство відзначає немало дат, пов’язаних із тими чи 
іншими подіями. Так і 1 вересня варто відмічати як день пам’яті видів, 
знищених людиною. Це теж геноцид, не менш злочинний, ніж діяння проти 
роду людського.

Наш моральний обов’язок – хоча б пам’ятати про них. Адже саме 
люди винуваті в їх загибелі. Можливо усвідомлення вини допоможе 
уникнути таких трагедій у майбутньому. 

За мільярди років еволюції життя на Землі з’явилося і зникло безліч 
форм живих істот. Кожен вид має свою молодість і згасання, і вимирання 
– процес природний, як і зміна людських поколінь. Але в природі все це 
відбувається повільно, на зміну зниклим видам встигають прийти інші. 
Давно вже немає динозаврів, але їх місце зайняли звірі та птахи. Люди ж 
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значно прискорили процес вимирання. Природа вже не встигає за швидкими 
змінами. Діяльність людини все більше нагадує всепланетну космічну 
катастрофу. Як підрахували науковці, людина прискорила темпи вимирання 
видів у тисячі разів.

За підрахунками вчених, з 1600 року на Земній кулі зникло 85 видів 
ссавців і 113 видів птахів. Ще гірше все виглядає, коли врахувати швидкість 
наростання цього процесу. Якщо у XVII столітті вимирав у середньому один 
вид за 10 років, то зараз – один вид щороку. Так ми незабаром перетворимо всю 
Землю у пустелю, залишивши нащадкам хіба що спогади про дику при роду. 

Причини зникнення видів можуть бути різними. Та більшість їх 
зараз так чи інакше пов’язані з людиною. Основні з них – пряме знищення 
та руйнування середовища існування. Багато із зниклих видів були раніше 
об’єктами полювання або вважалися шкідливими чи небезпечними видами. 
Це тур, тарпан, квага, безкрила гагарка, мандрівний голуб, епіорніс, моа 
та чимало інших звірів і птахів. Їх убивали заради м’яса, шкір або пір’я, 
мисливських трофеїв. Для великих хижих звірів не знаходиться місця поряд 
із людьми. Вже знищено цілий ряд підвидів лева, тигра, бурого ведмедя. 
Вирубка старих лісів, осушення боліт, розорювання цілинних степів, 
створення водосховищ, забудова призводять до того, що їх мешканцям 
стає ніде жити. Деякі види пристосовуються до змінених умов і навіть 
благоденствують поряд із людиною, але далеко не всі. В Україні зараз 
уже не побачиш багатьох тварин, які колись уособлювали дикий степ. Це 
і тарпан, і сайгак, і степовий орел. На щастя, зовсім знищений із них лише 
тарпан. Але ж степовий орел у вольєрі зоопарку – це зовсім не те, що птах, 
який гордо ширяє у небесній блакиті.

Найбільш вразливими виявилися екосистеми океанічних островів. 
На багатьох із них жили тварини, які не зустрічалися більше ніде. Для їх 
остаточної загибелі треба було небагато – вирубати ділянку лісу під план-
тацію, або завезти на острів кіз чи пацюків. А завезені хижаки в таких 
місцях проводили справжнє спустошення. Тварини, які зроду не бачили ко-
та чи лисиці, просто не знали як від них рятуватися.

Значні втрати в дикій природі викликали тварини та птахи, переселені 
людь ми в інші місця. Вони витісняли місцеві види у конкурентній боротьбі. 
Так, в Україні зараз вже майже не знайдеш європейську норку. Її витіснила 
завезена з метою «збагачення фауни» норка американська.

Мандрівний голуб

Історія мандрівного голуба залишається найбільш яскравим і по ка-
зовим прикладом бездумного і безжалісного знищення цілого виду тварин 
людьми. 
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Мандрівний голуб – це був птах середнього розміру завбільшки з 
нашого лісового голуба припутня. Він мешкав на значних просторах Пів-
нічної Америки – від Великих Рівнин на заході до атлантичного узбережжя 
на сході. 

Кількість їх була неймовірною, особливо для нас – тих, хто живе в 
ча си збідненої природи. Коли велетенські зграї голубів поверталися весною 
в місця гніз дування, вони затьмарювали сонце. Ці зграї могли тягнутися 
го ди нами. У деяких з них американські зоологи нараховували мільярди 
птахів! Голуби гніз дилися такими ж величезними колоніями, які займали 
площу в сотні квадратних кілометрів. Мандрівними їх назвали недаремно. 
Ці птахи не любили довго затри муватися на одному місці. Через кілька 
років колонія зникала і з’являлася в іншому місці, де було вдосталь їжі. 
Гніздилися пернаті мандрівники, як і наші голуби, на деревах. У невелике 
гніздо з гілочок самка відкладала 1-2 яйця. 

Перші європейські переселенці знайшли для себе в Америці справ-
жній «ріг достатку». На мандрівних голубів полювали всіма можливими 
способами. Велика їх кількість дозволяла проводити заготівлю з розмахом. 
В хід пішли рушниці, палки, довгі жердини, якими збивали птахів, котрі 
пролітали низько. По них гатили з гармат і спеціальних пристроїв на зразок 
кулеметів. У колоніях зрубували дерева, щоб дістатися до вгодованих 
пташенят. Для одних це було джерело доходу, інші стріляли вгору просто 
заради розваги. Здобутих птахів не рахували чи зважували. Їх міряли на 
об’єм – як зерно чи крупу. Голубами набивали цілі ешелони та трюми па-
роплавів. 

Усім здавалося, що мандрівний голуб невичерпний, як море. Коли 
пролунали перші голоси на захист цих птахів, диваків піднімали на сміх – 
що можна зробити такому багаточисельному птаху? І довго американські 
обивателі не могли повірити, що голуби зникли. Ходили чутки, що вони 
кудись відлетіли і незабаром повернуться.

На жаль, вороття у таких справах не буває. Останні зграї мандрівних 
голубів були знищені наприкінці XIX ст. Деякий час ці птахи ще протягли 
в зоопарках. Останнім представником виду була стара голубка Марта, яка 
померла в зоопарку м. Цинциннаті 1 вересня 1914 року.

Тарпан

Тарпан – це дикий кінь, найближчий родич знаменитого коня Прже-
валь ського. У природі він залишився лише подекуди в Центральній Азії. 
Можна побачити коня Пржевальського і в зоопарках, чималий табун їх є в 
Асканії-Нова. Тарпану повезло менше. Він був повністю знищений. 
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Колись дикі коні були широко розповсюджені в Європі. Степовий 
тарпан зустрічався у степовій та лісостеповій смугах від Пруту до Уралу. 
Ще в XVII ст. табуни їх можна було побачити навіть на півдні нинішньої 
Київської області. Були й лісові тарпани, які проживали у лісах Польщі, 
Німеччини, Білорусі, Литви. А викопні рештки знаходять практично по 
всій лісовій зоні Європи. Коні, як бачимо, не були мешканцями лише сухих 
степів та пустель. Туди їх витіснили люди. Київський князь Володимир 
Мономах у своєму «Поученії дітям» згадував, як ловив диких коней біля 
Чернігова і на Росі. 

Тарпани були трохи менші за домашніх коней, відрізнялися від них 
широкими грудьми і великою головою. У молодих тварин шерсть була 
рудуватою, потім масть ставала мишастою з чорним пасмом вздовж хребта. 
Чорними були також хвіст, грива і ноги нижче колін. 

Дикі коні жили великими табунами, у яких можна було налічити 
кілька десятків, а то й сотень голів. Табун складався із сімейних груп з 
одного жеребця та кількох кобил. Коні трималися у відкритих степах, подалі 
від людей, були дуже обережними. 

Дикі коні з давніх часів були об’єктом полювання. М’ясо 
використовували в їжу, із шкір шили одяг. Спіймати степових коней було 
дуже важко. Вони були надзвичайно прудкими і витривалими, жоден 
домашній кінь не міг їх наздогнати. Тому полювали на тарпанів частіше 
всього взимку, заганяючи до крутих балок, де коні застрягали в глибокому 
снігу. По мірі освоєння степів полювання перейшло у відверте знищення. 
Тарпани заважали землеробству та скотарству, відбивали домашніх кобил. 
У першій половині XIX ст. вони були практично повсюди знищені. Залишки 
їх добили у 1870-х роках на Херсонщині. Останній жеребець помер у стайні 
біля Миргорода у 1918 році.

Тур

Дикий бик тур був предком свійської худоби. В історичні часи він 
зустрічався від Північної Африки до Північної Європи та від Близького 
Сходу до Тихого океану. На єгипетських фресках можна побачити сцени 
полювання на турів. Але там їх знищили ще у III тис. до н. е. В Європі 
тури протрималися значно довше. Ще у XIV ст. вони траплялися у глухих 
закутках Західної та Центральної Європи. Найдовше дикі бики збереглися 
у Польщі та в Литві. Останнє їх стадо жило в королівському лісництві 
неподалік від Варшави. Остання туриця загинула тут у 1627 році. 

Це був великий звір чорної або гнідої масті з великими загнутими 
вперед рогами і світлим «пасом» уздовж спини. Дорослий самець міг 

50 Є.Д. Яблоновська-Грищенко, Т.Б. Чернявська, В.М. Грищенко



досягати 2 м висоти і 800 кг ваги. Про силу звіра говорять свідчення мис-
ливців. Володимир Мономах згадував, що тур підняв його на роги ра зом із 
конем! Корови були менші за розмірами і відрізнялися від биків рудувато-
бурим забарвленням. 

Жили тури в різноманітних лісах. Про поширення їх свідчать 
численні географічні назви – річка Турія, озеро Тур, села Турове, Турівка, 
Тур’ї Ремети і т.п. Найбільше таких назв у північних та західних областях 
України. Це єдине, що залишилося від них.

Тури були знищені через полювання та вирубування лісів. З давніх 
давен вони були популярним об’єктом князівських ловів. 

Лекція «У природи є свої права»

Заняття «У природи є свої права» дуже часто проводиться у вигляді 
лекції. Можна розповісти про різні моделі взаємовідносин з природою, 
про різні позиції світосприйняття, релігійні або моральні проблеми. Та цей 
варіант не завжди є ефективним, оскільки лекція тоді виявляється занадто 
складною. 

Набагато частіше ми починаємо заняття як лекцію, а далі 
трансформуємо її у дискусію. Причому така дискусія припустима як для 
старшокласників, так і для учнів молодшої школи. Більше того, етичність 
підходу учнів перших-других класів інколи вражає. Оскільки вони 
сприймають природу переважно не як комірчину, звідки беруться ресурси 
(що часто-густо закладається на звичайних шкільних уроках), а як світ, 
такий же повноправний, як і світ людей. Дуже наочно це проявляється під 
час обговорень, коли діти вирішують проблеми епізоотій і забруднення 
оточуючого середовища. Наприклад, дехто каже: як можна знищувати хворих 
тварин, ми ж не знищуємо хворих людей! Такий підхід варто підтримувати 
і всіляко розвивати. Тоді у старших класах “ресурсний” підхід до природи 
заміняється етичним. Всупереч тиску стандартної подачі інформації щодо 
навколишнього світу як ресурсу, яка найбільш широко розповсюджена в 
першу чергу при подачі географічних знань. 

Мета: показати, що поваги і захисту потребує не тільки кожна 
людина, і навіть не тільки кожна тварина чи рослина, а вся природа в 
цілому, що вона має право жити так як вважає за необхідне, а заповідники 
– це те місце, де вона може жити саме так; виховувати повагу до природи; 
показати, що навіть маленький крок для захисту природи – це крок до 
гармонії з нею.
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Один вид, що оплакує інший, – це щось 
нове під сонцем. Кроманьйонець, що вбив 
останнього мамонта, думав лише про ситний 
обід. Мисливець, що підстрелив останнього 
голуба, думав тільки про свою влучність. 
Матрос, що обрушив свою довбню на останню 
безкрилу гагарку, взагалі ні про що не думав. Та 
ми, що втратили своїх голубів, оплакуємо їх. Будь 
це наш похорон, голуби навряд чи оплакували б 
нас. Саме цей факт, а не ... бомби пана Буша, 
об’єктивно свідчить про нашу вищість над 
тваринами.

Олдо Леопольд
Про пам’ятник мандрівному голубу

Традиції та звичаї не вічні. Вони, як і люди, народжуються, старіють 
і відмирають. Колись у наших предків-язичників був звичай приносити в 
жертву тварин і навіть людей. Християнство, як якісно нова система мо-
ральності, відкинуло ці варварські обряди. Зараз екологічна криза, яка на-
бирає все більшої гостроти, ставить на порядок денний питання про якісно 
но ві відносини людей і природи. Від цього, зрештою, залежить і виживання 
самого людства.

Ми повинні зрозуміти дві важливі речі. По-перше, людське сус-
пільство – складова частина біосфери Землі, жити поза нею людина не мо-
же. Ми, як і інші живі істоти, дихаємо повітрям, п’ємо воду, потребуємо 
їжі та сонячного світла. По-друге, усі форми живих істот мають право на 
існування, незалежно від інтересів людини. Ми лицемірно називаємо тва-
рин-сусідів по планеті «братами нашими меншими». Але як з точки зору 
люд ської моралі називається старший брат, який постійно притісняє своїх 
родичів і збиткується над ними? Ми багато говоримо про милосердя. 
Але чомусь все обмежується лише милосердям до людей. Але ж людина 
тільки тоді зможе досягти справжніх вершин духовної досконалості, коли 
буде жити в гармонії з природою. Дійсно як брат, нехай старший і більш 
розумний, але не як підкорювач і завойовник. 

Людина повинна «потіснитися» і дати можливість нормально існу-
вати іншим формам життя. Вони теж мають право на існування. З цієї 
точ ки зору на багато речей доведеться дивитися по-іншому. Наприклад, 
необхідність порятунку від зникнення рідкісних видів тварин і рослин 
аргументується частіше всього тим, що людство не зможе використовувати 

52 Є.Д. Яблоновська-Грищенко, Т.Б. Чернявська, В.М. Грищенко



їх у майбутньому для своїх потреб. Але чому, власне, доля цілого виду 
повинна залежати від того, чи бачимо ми йому утилітарне застосування?

Відносини між людьми регулюються етичними нормами. Во ни 
можуть закріплюватися по-різному – релігійними заповідями, звича ями, 
законодавчими актами, громадською думкою тощо. Моральна відпові даль-
ність людини не повинна обмежуватися її найближчим оточенням – сім’я, 
друзі, сусіди. Є взагалі загальнолюдські цінності та етичні норми, які не 
за лежать від національності, віросповідання, філософських поглядів і т.п. 
Екологічна етика поширює моральну відповідальність людини не тільки на 
суспільство, а й на природу. Вона базується на визнанні морального статусу 
природи, її внутрішньої цінності, праві на існування. 

В охороні природи є кілька основних етичних підходів, які від-
різняються світоглядними основами. 

Антропоцентрична етика розглядає природоохоронну діяльність 
через призму інтересів суспільства. Це видно вже з назви – в центрі всього 
інтереси людини, тільки вона має власну цінність і є суб’єктом моралі. Суть 
цього підходу виражає відоме гасло: «Все для блага людини, все в ім’я 
людини». Він досі домінує в охороні природи. Вона зберігається, як відомо, 
«для нинішнього і прийдешніх поколінь». Природа існує для людини, вона є 
«коморою» усіляких ресурсів, слугує для задоволення наших матеріальних 
та духовних потреб. Тварини та рослини оберігаються як «генофонд», який 
може знадобитися в майбутньому. 

Біоцентрична етика поширює нашу моральну відповідальність на всі 
живі істоти, незалежно від їх «корисності». Всі вони мають право на життя, 
внутрішню цінність, розглядаються як суб’єкти моралі. У центр ставиться 
життя як таке. Власне, основи біоцентричної етики (біоетики) зрозумілі 
кожній дитині: кота не треба мучити не тому що це забороняють старші, а 
тому що йому боляче, пташка також хоче жити і т.п. Біоетика набуває все 
більшого розповсюдження у різних галузях нашої діяльності. Наприклад, 
у медицині при проведенні дослідів над тваринами, випробовуванні різних 
лікарських засобів забороняється це робити без знеболювання, жорстокими 
способами. Не так давно в Україні (першій із країн СНД) жорстоке 
поводження з тваринами було заборонене законом. 

Одним із фундаторів біоцентричної етики був видатний австрійський 
філософ, лікар, гуманіст, лауреат Нобелівської премії миру Альберт Швейцер. 
У своїй знаменитій книзі «Етика благоговіння перед життям» він заклав 
ос но ви нового вчення. Суть його в тому, що людина, заподіюючи шкоду 
іншому життю, повинна усвідомлювати це і робити тільки те, що справді 
необхідне. Тобто ми не можемо зовсім обійтися без того, щоб відбирати 
життя в інших істот або робити їм зле. Людина повинна їсти, одягатися, 
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захищатися. Але робити це треба тільки в тому разі, якщо є необхідність. 
І людина повинна кожного разу це оцінювати і зважувати наслідки своїх 
дій, розуміти, що вона бере на себе вину за загибель іншої живої істоти або 
заподіяну шкоду. Наприклад, одна справа, коли діти збирають гриби в лісі у 
їжу, і зовсім інша – коли штурхають їх ногами, безглуздо знищуючи.

Екоцентрична етика йде ще далі. Вона поширює нашу моральну 
відповідальність на всю природу – живу і неживу. З цієї точки зору внут-
рішню цінність і право на існування мають не тільки окремі живі істоти, 
а й сутності більш високого порядку – види, екосистеми, біосфера Землі 
в цілому. Ніщо в природі не є засобом для іншого, все існує заради себе. 
Зав дяки такому цілісному підходу екоцентричну етику називають ще хо-
лістичною, тобто цілісною. 

Засновником екоцентричної етики був відомий американський еко-
лог і природоохоронець Олдо Леопольд (до речі, він віддав своє життя, ря-
туючи природу – помер від серцевого нападу, коли гасив лісову пожежу). 
Він писав, що етика спочатку стосувалася лише відносин між індивідами, 
але досі немає етики, яка регулює взаємовідношення людини із землею, з 
тва ринами і рослинами, що живуть на ній. О. Леопольд назвав своє вчення 
«етикою землі». Найвища цінність, на його думку, – земля, тобто, екосистема, 
якщо вживати сучасні терміни. Людина повинна стати не узурпатором і за-
войовником, а рівноправним членом і громадянином суспільства живих 
істот, які населяють Землю. О. Леопольд сформулював «золоте правило», 
за яким можна оцінювати наші дії: «... хороший будь-який захід, що сприяє 
збе реженню цілісності, стабільності і краси біотичного угруповання. Все ж, 
що цьому перешкоджає, зле». Основи етики землі О. Леопольда викладені 
у чудово написаній книзі «Календар піщаного графства», яка вийшла у 
російському перекладі в 1983 році. Етична система О. Леопольда була роз-
винена далі його послідовниками – Б. Келлікоттом та ін. 

Екологічна етика тісно пов’язана з природоохоронною наукою. 
Зро зуміло, що оцінити згадані вище цілісність і стабільність природних 
екосистем, результати нашого впливу на них можна тільки на основі 
наукових даних. 

З позицій екологічної етики треба переглянути багато наших під-
ходів, звичок, традицій. Змінити чи взагалі відкинути треба в першу чергу 
ті, котрі сприяють знищенню інших живих істот, збідненню природи Землі. 
Наприклад, звичай дарувати жінкам квіти. Дівчині приємно отримати бу кет 
від свого друга. Але коли це букет із підсніжника, виду, занесеного до Чер-
воної книги України, якому загрожує знищення саме через збирання квітів, 
така дія вже аморальна. І коли дівчина відмовиться взяти такий подарунок, 
пояснивши чому, наступного разу хлопець не стане такого робити. Квітів у 
лісі буде більше, а земля, на якій ми живемо, – красивішою.
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З точки зору екологічної етики змінюється і роль заповідників. 
Це не ділянки, де ми зберігаємо ресурси «для прийдешніх поколінь», а 
місця, відведені дикій природі, де вона може жити за своїми законами при 
мінімальному втручанні людини. 

Будь-яка жива істота прагне захопити якомога більше життєвого 
простору і ресурсів. Такий «біологічний егоїзм» зрозумілий – в умовах 
суворої боротьби за існування інакше не виживеш. Але людина вважає себе 
вищою за всі інші живі істоти в духовному плані. Тоді, щоб виправдати це, 
вона повинна піднятися над своїми егоїстичними прагненнями. Добровільно 
поступитися «місцем під Сонцем» не зможе жодна тварина. Саме це буде 
свідчити про нашу перевагу і духовну зрілість.

Рекомендована література:
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Леопольд О. Календарь песчаного графства. Москва: Мир, 1983. 248 с. 
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Цикл розповідей «Пташиний календар»

Мета: дізнатися про явище перельотів, про хід весняної міграції 
та звичаї, пов’язані з прильотом птахів, познайомитися з деякими з цих 
птахів.

Обладнання: презентації про прилітних птахів (на диску, папка 
«Пташиний календар»).

Цикл складається з трьох лекцій, що проводяться раз на місяць. Під 
час розповіді демонструються презентації, в яких представлені деякі з видів 
птахів, про які йдеться. За бажання перед заняттям можна дати завдання 
учням знайти матеріали по народних звичаях, пов’язаних з птахами, про 
яких йтиме мова у розповіді, і запропонувати їм бути співдоповідачами.

Провісники весни

Переліт птахів із давніх давен вражав людей своєю загадковістю та 
грандіозністю. Звичайні наші пернаті мешканці раптово зникали восени 
і так само несподівано з’являлися весною. Слідом за ними приходило 
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тепло, відроджувалася після тривалого зимового сну природа. Не дивно, 
що перелітні птахи стали провісниками весни. Куди тільки не відправляла 
їх на зиму людська уява – від найближчої криниці чи ставка (вважалося, 
наприклад, що ластівки зимують під водою) до ... Місяця. Ви коли-небудь 
задумувалися, чому ми говоримо: «Птахи відлітають у вирій»? Вирій 
– рай стародавніх слов’ян. Птахи практично в усіх народів уважалися 
посередниками між небом і землею, посланцями богів. Люди вірили, що 
саме до них вони й відправляються на зиму. Перелітних птахів на Русі так 
і називали «вирійними». 

Колись наші далекі предки і новий рік зустрічали за прильотом 
перших весняних птахів. Лише згодом його стали приурочувати до певних 
дат – 1 березня, 1 вересня, і нарешті – 1 січня. Причому саме перелітні 
птахи «виконували обов’язки» Діда Мороза, якого ніхто не уявляє без 
мішка з подарунками. 

В українців був цілий період зустрічі весни близько місяця – від 
появи перших птахів приблизно до Благовіщення. За давніми анімістичними 
віруваннями, весні треба було допомогти прийти з вирію на землю. Для 
цього її закликали. Звертання часто йшло до птахів як «носіїв» весни. 
Веснянки, які зараз стали просто красивими народними піснями, колись 
були своєрідними ритуальними текстами-заклинаннями. 

Із закликанням весни пов’язаний і давній звичай випікання 
«жайворонків». Робили їх у вигляді пташиних фігурок, часто з розправленими 
крилами. Зараз вони лише символічна данина традиції, але колись це був 
важливий елемент хліборобської магії. Є такий термін – «імітативна магія», 
яка діяла за принципом «подібне породжує подібне». Фігурки птахів та ще 
й зображених у польоті якраз і повинні були викликати їх із вирію, а разом 
із ними й весну. «Жайворонками» пригощали дітей. Вони ходили по селу, 
піднімаючи вгору фігурки птахів, і примовляли:

Пташок викликаю
З теплого краю, —
Летіть, жайвороньки,
Пасти корівоньки! 
Вісниками весни в європейських народів були різні птахи – грак, 

польовий жайворонок, шпак, чайка, білий лелека, сірий журавель, 
сільська ластівка, зозуля, соловей та ін. Окремі види більше шанували в 
різних місцевостях. Крім того, у птахів була певна «спеціалізація». Так, в 
українців ластівка приносила весну до хати, жайворонки – на поля, гуси, 
чаплі – до водойм, зозулі та солов’ї – в ліс і т.д. Вважалося також, що з 
птахами прилітають із вирію і душі новонароджених та предків. Останні – 
для захисту врожаю. Відгомін цих вірувань дійшов до нас у вигляді добре 

56 Є.Д. Яблоновська-Грищенко, Т.Б. Чернявська, В.М. Грищенко



відомого всім повір’я, що лелеки приносять дітей. Просто трактовка його 
спершу була значно ширшою: люди вірили, що лелека приносить нове 
життя на землю після довгої зимової ночі. 

Зрозуміло, що птах, який прилетів із раю, від богів, та ще й приніс 
із собою весну, повинен мати надзвичайні можливості. І дійсно, поява 
пернатих вісників була не просто великою радістю для людей. Їх зустрічали 
як своєрідні божества, зверталися до них із молитвою. Численні веснянки 
і приповідки, якими зараз зустрічають пернатих хіба що діти, були колись 
молитвами і заклинаннями, з якими зверталися люди до птахів. Вони 
просили в них урожаю, здоров’я, достатку і т.д. Як і всяким божествам, 
птахам приносили жертви. Зараз вони вже мають чисто символічне значення. 
Наприклад, птахам пропонували матеріал для побудови гнізд. Побачивши 
першу зграю гусей, діти підкидали угору трохи соломи й вигукували:

Гуси, гуси, вам на гніздо,
А нам на тепло!..
Так само першим журавлям чи лелекам також пропонували соломину 

або паличку, примовляючи: «На тобі на гніздо, а мені на добро». Ластівкам 
кидали грудку землі зі словами: «На тобі, ластівко, на гніздо, а мені на добро» 
або: «Нате вам камінці, дайте нам рум’янці». У тих народів, у яких подібні 
звичаї збереглися у більш первозданому вигляді, жертвоприношення вже 
не такі символічні. Наприклад, казахи як одного з вісників весни шанували 
орлана-білохвоста. Відмічаючи його приліт, вони різали барана і нутрощі 
вішали на сучок під гніздом.

Віра в магічні здібності «вирійних» птахів була великою. За старим 
українським повір’ям, якщо побачивши першу ластівку, кинути жменю 
землі на грядку, сказавши: «Кріп сію», він дійсно виросте. Перша ластівка 
була також дуже «помічна» від веснянок і ряботиння на обличчі. Білоруси 
вважали, що побачивши першого лелеку треба сказати: «На тихе літо, 
на буйне жито, а нам на добре здоров’я» і зав’язати в цей момент вузол 
на поясі. Він буде добрим засобом від лихоманки. Українці, загледівши 
перших журавлів, брали під ногами землю і потім сіяли її разом з просом. 
Вважалося, що вона сприяє кращому врожаю. Цікаве повір’я є в косівських 
сербів. Той, хто перший раз у цьому році побачить лелеку, повинен завмерти 
на місці, потім взяти з-під своєї правої ноги трохи землі і кинути у відро 
з водою. Коли покропити нею дім, у ньому влітку не буде бліх та інших 
паразитів. 

Є також численні гадання, пов’язані з перелітними птахами. Коли 
дівчина навесні вперше побачить пару лелек – вийде цього року заміж, 
самотнього – ще буде дівувати. Якщо закохані разом побачать перший раз 
пару ластівок – буде весілля. Зустрівся перший лелека в польоті – рік буде 
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щасливим, стоячий – десь не повезе. Прилетів лелека чистим – буде сухе 
тепле літо, брудним – холодне й дощливе. Чим більше в першому весняному 
ключі нарахуєш журавлів, тим кращий буде врожай.

Коли прилітають найперші перелітні птахи, залежить від місцевості. 
Зрозуміло, що в південних областях України вони з’являються раніше, ніж 
на Чернігівщині та Сумщині. Раніше перелітних птахів можна побачити 
і на великих водоймах, де є незамерзаючі ділянки. Так, великі баклани 
на Дніпрі зараз з’являються вже в середині лютого, а жовтоногі мартини 
взагалі «прилітають» по кілька разів за зиму: коли притиснуть морози, вони 
відкочовують південніше і повертаються з настанням відлиги. Одними з 
перших провісників весни тривалий час уважалися граки, проте вони зараз 
зимують у багатьох населених пунктах, тому про їх приліт часто говорити 
не доводиться. 

Та все ж є певна послідовність прильоту птахів, то ж хід його можна 
охарактеризувати так би мовити «середньостатистично».

Пташиний календар – березень
(на диску, папка «Пташиний календар» – папка 

«Пташиний календар – березень»)

Березень – це пора танення снігу, появи перших проталин та ділянок 
відкритої води. Як тільки земля починає звільнятися від снігу, прилітають 
перші зерноїдні птахи. Вже на початку березня можна почути пісню 
польового жайворонка, побачити перші зграї шпаків, зеленяків, коноплянок. 
Починають летіти гуси, лебеді, журавлі. Дуже рано прилітає голуб-синяк. На 
водоймах з появою вільних від льоду ділянок з’являються качки. Передусім 
це крижні, а також свищі та шилохвости. Разом з ними прилітають і великі 
норці та річкові мартини. Трохи пізніше можна побачити чирків-тріскунців. 
По берегах водойм одними з перших з’являються сірі та великі білі чаплі, 
білі плиски. На луках починають зустрічатися чайки. До кінця березня їх 
зграї разом із шпаками кочують заплавами рік. Трохи пізніше з’являються 
й інші кулики – бекаси, звичайні та лісові коловодники. У другій половині 
березня вже можна побачити білого лелеку, а згодом – і його чорного родича. 
Біля будівель з’являється чорна горихвістка, на пустирях – чорноголовий 
чекан. В очеретяних заростях починає кричати бугай. 

Приходить весна й до лісу. Першими пожвавлюють його птахи, які 
нікуди не відлітають. Вже на початку березня сонячним ранком можна 
почути барабанний дріб дятла. А синиці та повзики співають за теплої 
погоди ще з січня. У середині березня ліс починає дзвеніти від гучних пісень 
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зябликів. На узліссях та вирубках можна почути мелодійний спів лісового 
жайворонка. Пізніше прилітають чорні та співочі дрозди, вільшанки. 
Наприкінці місяця вже чути «дзвіночок» вівчарика-ковалика. 

Птахи, які прилітали до нас на зиму, у березні відкочовують назад. 
Над полями летять на північ канюки-зимняки. У лісах та лісосмугах 
тримаються зграйки снігурів. На водоймах до кінця місяця ще можна 
побачити великих крохалів та гоголів. 

Пташиний календар – квітень
(на диску, папка «Пташиний календар» – папка 

«Пташиний календар – квітень»)

Якщо приліт птахів у березні значною мірою залежить від широти 
місцевості та погодних умов, то строки прильоту у квітні вже більш 
стабільні. На початку місяця прилітає чорний шуліка, очеретяний лунь. 
На великих водоймах можна побачити скопу. У першій половині квітня у 
більшості областей України вже прилітають сільські ластівки. З’являються 
й інші комахоїдні птахи – кам’янки, одуди. У чагарниках біля водойм 
починають співати синьошийки, можна почути тихий посвист ремеза, а в 
заростях – гучний свист погонича. На березі можна побачити рибалочку. 
У середині квітня на луках з’являються жовті та жовтоголові плиски, а 
дещо пізніше – лучні чекани та лучні очеретянки. Прилітають берегові та 
міські ластівки. У кінці місяця в очеретяних заростях вже лунає гучний 
спів великої очеретянки, на великих ріках з’являються річкові крячки. У 
населених пунктах можна почути прудку кропив’янку. 

Справжнє пташине розмаїття у квітні в заплавах рік, які затоплюються 
повінню. На мілководді тримаються зграї різноманітних куликів, далі на 
воді – качки, мартини, норці. Можна побачити й зграї гусей, що зупинилися 
на відпочинок. 

З першої половини квітня на узліссях починає співати лісовий 
щеврик. Все більше птахів з’являється у лісі. У середині квітня прилітають 
крутиголовки, весняні та жовтоброві вівчарики, чорноголові кропив’янки, 
строкаті та білошиї мухоловки. З третьої декади квітня вже чути кування 
зозулі, а в кінці місяця прилітають і найкращі наші співаки – соловейки. 

Зимуючі птахи протягом квітня зникають зовсім. На початку 
місяця ще можна побачити подекуди снігурів. До другої половини квітня 
зустрічаються гоголі та омелюхи. 
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Пташиний календар – травень
(на диску, папка «Пташиний календар» – папка 

«Пташиний календар – травень»)

У травні прилітає вже небагато птахів. У кінці квітня – на початку 
травня прилітає звичайна горлиця. У лісі з’являються малі мухоловки, 
іволги, берестянки, на узліссях та в заростях чагарників починають співати 
сірі, садові та рябогруді кропив’янки. З хижих птахів пізно прилітає осоїд. У 
населених пунктах лише на початку травня з’являються чорні серпокрильці. 
На луках та узліссях у першій декаді травня починають зустрічатися тернові 
сорокопуди, сірі мухоловки. На водоймах з’являються болотяні крячки. 
Лише в першій половині травня прилітають золотисті бджолоїдки. 

Варіанти трансформації заняття для різних вікових груп

Це заняття може проводитися для будь-яких вікових груп, лише 
треба підбирати спосіб подачі матеріалу, що відповідає рівню розуміння 
учнів. У будь-якому разі не варто відмовлятися від демонстрації записів та 
проведення вікторин на вгадування голосів – вони викликають зацікавлення 
навіть у дорослих. І покращують рівень запам’ятовування матеріалу.

Лекція «Рік орнітолога»

Ця лекція ближче до інтерактивних занять, оскільки вимагає від учнів 
постійної взаємодії з доповідачем. На прикладі роботи науковця-орнітолога 
показується різноманіття орнітофауни та її зміни протягом року.

Мета заняття: показати різноманіття орнітофауни України і її 
сезонні зміни.

Матеріали: презентація «Орнітологічний рік» (на диску, папка 
«Орнітологічний рік»)

Хід заняття. 
Орнітологія – одна із тих наук, які дозволяють цілий рік спостерігати 

за незвичайними явищами природи. Немає жодного місяця, коли орнітолог 
не мав би роботи на природі. (Текст наводиться за нумерацією слайдів).

2. Вважається, що науковець працює за письмовим столом. Та це 
не зовсім відповідає дійсності, якщо мова йде про орнітолога. Річ у тім, 
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що орнітолога, як і вовка, годують ноги. Тобто весь рік ми працюємо на 
природі. Хоча, звичайно, і статті пишуться постійно, і від комп'ютера ми не 
відриваємося. 

3.Де саме ми працюємо? Звичайно, всюди. Ось наш заповідник. Тут є 
і ліс, і відкриті ділянки, і заплава. Ми буваємо всюди, і, звичайно, не об ме-
жуємося виключно заповідником. Всі околиці також наші, включаючи місто. 

4. Але і цього нам здається мало. І ми працюємо по всій території 
України, проводячи в експедиціях безліч різноманітних спостережень: за 
білим лелекою, за міграціями, за піснями птахів, тощо. 

5. Почнемо з початку нового року. Зимові холоди не втримають нас у 
теплій кімнаті, адже, як відомо, ми живемо в теплих краях. У нас зимують 
птахи з півночі. Тому ми маємо проводити спостереження і за тими 
птахами, які нікуди не відлітають, і за зимуючими. Серед зими обов'язково 
проводиться середньозимовий облік водоплавних та коловодних птахів. 

6. У цей час ми можемо побачити багато видів водоплавних птахів. У 
першу чергу це, звичайно, качки – крижні, крохалі, гоголі. Вони зимують у 
нас тому, що Канівська ГЕС працює в піковому режимі. Відповідно, кожного 
дня скидається вода, тому крига ламається. На відкритій воді і тримаються 
ці птахи. Звичайно, там, де є качки – потенційна здобич – можна побачити 
орлана-білохвоста, а також деякі інші види птахів, таких як жовтоногий 
мартин, який повадився відбирати рибу у рибоїдних крохалів та гоголів. 

7. Інші зимуючі види, ті, хто прилітає кожного року, або ті, що 
залишилися зимувати випадково. Постійними нашими зимовими гостями 
є омелюхи та канюк-зимняк. Зрідка бувають і незвичайні спостереження. 
Наприклад, на даному слайді представлена зимова зустріч білої чаплі – це 
досить рідкісний випадок, адже чаплі восени все-таки відлітають. 

8. Найвідоміший із зимуючих птахів – звичайно, снігур. Всі про них 
чули, але дуже часто трапляються дивні речі: багато людей розповідають, 
що снігурів стало мало, вони кудись зникли... Але просто люди не вміють 
звертати на них увагу, адже снігурі тримаються високо в кронах дерев. 
Цікавий момент – це різниця між забарвленням самців і самок, так зване 
явище статевого диморфізму. Зверніть увагу: самці яскраві, червоні з чорним. 
Справа менш помітні сіренькі самички: це необхідність, адже самиці мають 
насиджувати кладку і, відповідно, їм краще бути менш помітними. 
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9. Весна загалом починається ще у січні, адже саме в січні починають 
співати синиці та повзики: у січні вже день помітно збільшується. Але у 
лютому починають прилітати вже птахи з теплих країв. Першими вісниками 
весни у нас є голуби-синяки та баклани. Цікаво, що голуб-синяк раніше 
гніздувався в лісі, у дуплах, але зараз біля Канева утворилося ціле поселення 
птахів у стовпах ліній електропередач. Баклани прилітають з теплих країв 
і спочатку тримаються біля ГЕС, і лише дещо пізніше летять до колонії, де 
будуть гніздитись. А от повзики нікуди не відлітали, і весь лютий чути їх 
голосні співи-свисти. 

10. Тепер перевіримо, наскільки запам’яталися голоси птахів, що 
зимують у нас.

11. Березень – час прильоту птахів. Навіть у школах проводять свята 
зустрічі з ними. В цей час прилітають журавлі, починають мігрувати з 
півдня такі качки, як свищі. Дуже напружений час для орнітологів – у цьому 
місяці ми постійно буваємо то в лісі, то на луках, то біля води.

12. Всі чомусь постійно плутають журавлів, лелек і чапель. Хоча 
в них спільного – хіба що довгі ноги та великі розміри... Подивіться і 
послухайте, щоб розрізняти цих птахів.

13. Усе це також наші березневі гості: голуб-припутень, який 
останнім часом починає з лісу активно заселяти міста. Летять гуси. І вже – 
зранку можна почути спів вільшанки (вона ж малинівка, а російська її назва 
– зарянка, бо співати зранку вона починає найпершою). 

14. В квітні приліт птахів продовжується. Ліс починає дзвеніти 
пташиними голосами, всюди розквітають квіти. В цей час можна побачити 
дуже багато різних птахів, серед яких одуди, жовтоброві вівчарики, а в кінці 
квітня вже починає співати зозуля. В цей же час починається і гніздування 
(ні, звичайно, сови почали гніздитися раніше, те ж саме можна сказати і про 
орланів)... 

15. ... але тепер гніздяться і ті птахи, що прилетіли нещодавно, 
наприклад лісовий щеврик. В цей же час ми можемо побачити і приліт 
інших птахів, серед яких річковий крячок. Також деякі кулики, наприклад, 
круглодзьобий плавунець (попрошу запам'ятати його, адже пізніше ми з 
ним знову зустрінемося). 
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16. В травні дедалі більше птахів займають свої гніздові території, 
будують гнізда, як цей ремез. Досить пізно прилітає білошия мухоловка. Ті 
шпаківні та синичники, що Ви їх робите, вона займає залюбки. А от про-
сянка у цей час вже годує пташенят.

17. Саме в травні проводяться основні експедиції і спостереження і 
записи голосів птахів для проведення біоакустичних досліджень. Акустичні 
до слідження ми проводимо, зробивши записи і потім аналізуючи їх на ком-
п'ютері, у спеціальних програмах, що обробляють звук, за сонограмами, 
тоб то графіками розподілу частоти звуку за часом. Адже на слух провести 
дослідження просто неможливо.

18. Одним із дуже цікавих об'єктів наших досліджень є звичайнісінький 
зяблик. Протягом багатьох років ми досліджували його пісні, і з'ясували, 
що, як і у мовах людей, у нього в пісні є діалекти. Причому їх на території 
Ук раїни досить багато, і вони дуже суттєво відрізняються. Наприклад, є 
до сить древні, такі як карпатський і кримський, нижньодніпровський, ду-
найський. А є сучасні, як лівобережній та правобережній. Взагалі, нам вда-
лося встановити, що деякі діалекти існують ще з часів зледеніння, тобто 
біль ше 20 тис. років. А найдивовижніше те, що вони передаються не 
генетично, а шляхом навчання: молоді пташенята вивчають пісню дорослих 
птахів.

19. Такі ж дослідження було проведено і для вівчарика-ковалика. І 
також знайшли діалекти: лівобережний і правобережний, а також за піснею 
вдалося встановити, звідки вівчарик-ковалик вселився у Крим. Адже раніше 
їх там просто не було. Виявилося, що заселили Крим вівчарики з Кавказу, а 
не з більш північних районів, як це можна було б подумати.

20. Проте пісні можуть допомогти й інакше. Наприклад, якщо птаха 
не видно, але його вдалося записати, можна сказати, що він тут є. А от за 
звуками можна визначити, до якого виду він належить, навіть у випадку, 
якщо звуки дуже близькі за звучанням. На сонограмі вони виглядатимуть 
абсолютно по-різному. Тут ми бачимо приклад, як вдалося визначити, що в 
кущах співав пастушок. Ми порівняли еталонні записи пастушка і водяної 
курочки із тим, що вдалося записати нам. З'ясували, що в кущах був таки 
пастушок. До речі, назви на слайді наведені латинською мовою – нею 
науковці всього світу називають рослини і тварин, щоб не плутатися і точно 
знати, про кого йде мова. Адже інакше виникла б проблема з розумінням 
назв, оскільки не може одна людина знати всі мови світу.
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21. Тепер перевіримо, наскільки запам’яталися весняні голоси птахів.

22. Червень. Час гніздування більшості птахів. І роботи у нас знову-
таки аж ніяк не зменшується. Ми їздимо по всіх усюдах, як і у травні, і 
спостерігаємо вже за гніздуванням птахів.

23. В цей час ми можемо побачити різні види хижих птахів, серед 
яких орлан-білохвіст, занесений до Червоної книги України, чорний шуліка, 
звичайний канюк та багато інших.

24. В цей же час гніздиться і більшість горобиних птахів: добре 
відомі нам синиці, які взимку літали до наших годівничок (ось один із пред-
ставників цього роду – блакитна синиця). Співають в цей час і вівсянки. А 
ось і терновий сорокопуд. Його пісня дуже цікава: це суміш пісень всіх пта-
хів, що є навколо, адже він є вправним імітатором. Але співає не так часто 
як хотілося б мені, і не дуже голосно.

25. Гніздування взагалі дуже цікавий період. І в цей час ми також 
про водимо спостереження за колоніальними птахами, тобто птахами, які 
гніздяться великими поселеннями. 

26. Взагалі, працювати на колоніях птахів – справа дуже “весела”. 
Адже вони не люблять сторонніх, висловлюють своє невдоволення у різні 
способи, взагалі створюють максимум неприємних відчуттів – голосно кри-
чать, крутяться над головою, можуть проявити справжню агресію. Ні, во ни 
дійсно праві! Нема чого лазити по колоніях і заважати їм спокійно рос ти ти 
дітей! Але ж мені-то треба їх порахувати! І подивитися, чи добре їм жи веться! 
Жовтоногий мартин, правда, сміється з моїх зусиль: послухайте запис. 

27. Жовтоногі мартини. Тут завжди гамірно. Птахи ці досить агре-
сивні, відганяють всіх чужих від гнізда, атакують, можуть вдарити лапою, 
а можуть і «обстріляли» послідом. Як наслідок, з колонії виходиш дещо 
побіленим... А от дивіться, як цікаво ховаються пташенята від ворогів: схо-
вав голову - і вважає, що вже його ніхто не бачить. Зовсім як малі діти, що 
заплющують очі і думають що від цього стають невидимии. Бачите подіб-
ність у поведнці? Це показує спорідненість людини і тварин!

28. Між іншим, мартини цікаві ще й тим, що їх забарвлення з віком 
змінюється. І за цим забарвленням можна побачити, скільки птахові років. 
Цьогорічний птах, який тільки злетів, майже повністю коричневий. Двох-
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трьох річний має коричневі пір'їни, чим вирізняється від дорослого. Який 
має сріблисто-сіре забарвлення з чорними кінчиками крил, білими головою 
і хвостом і яскравим жовтим дзьобом.

29. У нас у заповіднику є і колонія чапель, і бакланів. Відвідування її 
для обліку чисельності – це завжди важке випробування. Адже птахи роз-
містилися на деревах, під деревами росте величезна кропива, яка дуже бо-
ляче жалить руки й ноги навіть крізь одяг. А до того ж зверху постійно іде 
дощ з посліду. Інколи буває і ще гірший “обстріл”. Немає чого бувати у 
ко лоніях! Хіба, що виключно з науковою метою. Проте, сірі чаплі – птахи 
надзвичайно симпатичні, і вони є емблемою нашого заповідника. 

30. Поруч із чаплями живуть баклани. Вони почали у нас гніздитися 
не так давно, в 1997 році. Все почалося з двох-трьох пар. Але зараз їх вже 
біль ше тисячі. Від їх посліду дерева сохнуть. Загалом, це досить проблемний 
птах, але рахувати його мені все одно треба. 

31. Липень. Один із самих приємних місяців для орнітолога: в цей 
час ми їздимо в експедиції по всій території України, для того щоб спос-
терігати, як живеться нашим лелекам. Тобто працюємо по програмі моні-
торингу білого лелеки. Пробні площадки є в нас по всій території України, 
а моніторинг ведеться вже більше 20 років. Робиться все це власне за наші 
особисті кошти. 

32. У серпні гніздування птахів вже залишається позаду. Починаються 
післягніздові кочівлі. Деякі птахи у серпні вже відлітають. Це також час на-
пруженої роботи, постійних спостережень на воді, у лісі й на луках. 

33. У цей час можна побачити надзвичайно цікавих куликів, наприклад 
кроншнепа. Бджолоїдки (російська назва щурки) зустрічаються постійно, 
адже в цей час вони кочують та відлітають. А коли Ви відпочиваєте на пів-
дні, то можете побачити чудового кулика-довгонога, у якого дуже довгі лап-
ки. Це звичайний вид півдня України. 

34. Якщо пам'ятаєте, я просила не забути про круглодзьобого пла-
вунця. На його прикладі добре видно, як змінюється наряд взимку і на весні. 
Його звичайне вбрання досить неяскраве, ви його бачити на фотогра фії 
справа. Зліва (цей кадр Ви маєте пам'ятати) це весняне, шлюбне забарв-
лення. Його ми бачили на одному з попередніх слайдів, коли мова йшла 
про весну.
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35. Тепер перевіримо, наскільки запам’яталися літні голоси птахів.

36. У вересні все ще мігрують птахи, хоча зараз їх вже стає набагато 
менше. Відлітають кулики, дедалі менше стає плисок. 

37. У цей час можна побачити дуже багато цікавих видів птахів, на-
приклад, побережників. Вони дуже довірливі. Одного разу мені трапилося 
зні мати їх на відео, і один із птахів підійшов до мене настільки близько, що 
збирав їжу прямо біля ніжок штатива, на якому стояла камера.

38. Жовтень. Час певного затишшя. Міграція птахів значною мірою 
закінчилась, летять лише пізні осінні види – відлітають на південь журавлі і 
гуси. У цей час є можливість спокійно поспостерігати за тими птахами, які 
ні куди не відлітають – серед них чорний дятел, якого навесні чути звідусіль. 
Адже одна пара створює стільки гамору, що здається, чорним дятлами ліс 
просто перенаселений. Інші види дятлів... Між іншим, вони дуже добре 
відрізняються за своїми стукотами-дробами. Можна побачити й інші види, 
наприклад, чубатого жайворонка. Він весь час тримається біля доріг, і його 
ми будемо бачити в нас на дорогах цілу зиму.

39. Листопад. Потихеньку холоднішає, починають утворюватися 
перед зи мові скупчення водоплавних птахів. Ми можемо спостерігати тих 
друзів, яких бачимо цілий рік, і трішечки потурбуватися про те, щоб взимку 
їм було що їсти... Серед цих птахів – надзвичайна розумниця сіра ворона 
або ґава (вона зовсім не роззява!), яка за рівнем інтелекту не поступається 
першокласникам.  Так, вона вміє рахуваи до 20 і може навчитися вирішувати 
найпростіші приклади на додавання й віднімання та навіть користуватися 
для цього знаками “+”, “-”, “=”. І добре відома нам велика синиця, а також 
горобці – польові та хатні. 

40. Тепер перевіримо, наскільки запам’яталися голоси птахів – осін-
ніх мігрантів та птахів, що нікуди не відлітають.

41. Ось і настала зима... І знову ми не сидимо вдома. Проводимо 
спос тереження за тим, як утворюється зимівля птахів, хто залишається, хто 
прилітає... В цей час можна побачити лебедів: наших шипунів і північних 
кликунів, про яких іде мова у відомій казці Андерсена «Гидке каченя», адже 
своєрідний голосний крик-«сурми» належить саме їм. А шипуни тільки 
сичать або тихенько гарчать. Можна бачити і різних качок, серед яких 
різні види черней... І, звичайно, там, де є качки, тримається наш добрий 
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знайомий – червонокнижний орлан-білохвіст. Слід відмітити, що ці птахи 
далеко не відлітають, кочують по Дніпрі (це стосується молоді). Старі пта-
хи залишаються на своїх гніздових територіях. Наш заповідник дуже ба-
гатий на орланів. Незважаючи на його малу територію, у нас гніздиться 3, а 
інколи і 4 пари цих красенів.

Варіанти трансформації заняття для різних вікових груп

Для молодшої школи «Рік орнітолога» ми проводимо не як одну, а як 
4 лекції, по одній на пору року. Інтерактивні вставки, коли учні відповідають 
на запитання і вгадують голоси птахів, дозволяють підтримувати увагу про-
тягом всього заняття. 

У середній школі також цю лекцію можна проводити або одночасно, 
під час вивчення теми «Птахи» в курсі зоології, або протягом всього року 
кількома заняттями. 

У старшій школі це одна лекція. Вона спрямована не тільки на 
вивчення фенологічних явищ, а й на профорієнтацію, оскільки детально 
розповідає про те, як працюють зоологи. Її можна проводити не для одного 
класу, а для кількох, особливо, якщо її проводить фахівець-орнітолог з запо-
відника або іншого об'єкту ПЗФ.
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Розділ 6
Проведення дискусій та круглих столів

Дискусії та круглі столи є надзвичайно вдалим варіантом занять, 
котрі до зво ляють учням не тільки показати свої знання, а і проявити власну 
позицію, покращують мовленнєві навички та додають впевненості у 
власних силах. Їх можна проводити навіть для найменших, адже у дитсадку 
природоохоронні дискусії цілком актуальні та доступні розумінню малечі. 
Головне, щоб тема була зрозумілою і актуальною.

Ще більш важливе проведення подібних занять у старших класах. 
Саме у цьому віці звичайні лекції учнями не сприймаються і не викликає 
зацікавлення, а під час розмови з'являється щира зацікавленість.

Дискусія «Чи потрібен дим над містом?» 
щодо проблеми спалювання листя та 

підпалювання сухої трави

Мета: довести недоцільність випалювання листя та сухої трави, 
розвивати навички доброзичливого спілкування з опонентами. 

Типовий хід уроку для молодшої школи

I. Підготовча робота. 
Учням пропонується ряд запитань: чи любите ви бувати на природі? 

на пікніках? Чи розводите багаття, щоб піджарити шашлик чи спекти 
картоплю? Чи подобаються вам багаття?

II. Повідомлення теми і мети заняття. 
Та все-таки вогонь палає не тільки тоді, коли хтось щось готує. Інколи 

вдень по місті їдеш через суцільний дим, а вночі – наче через вогняне море. 
Спробуємо відповісти на запитання: навіщо потрібно спалювати листя та 
випалювати траву? і чи це доцільно?
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ІІІ. Хід дискусії.
З приводу спалювання листя точки зору учнів одразу розділяються. 

Частина дітей вважає, що спалювати листя необхідно для підтримання 
чистоти. Інші відмічають, що коли спалюють листя, в місті стає важко дихати, 
залишаються неохайні вогнища. Кожна зі сторін намагається наводити свої 
аргументи. Під час дискусії можна звернути увагу учнів на те, що з димом у 
повітря вилітають поживні речовини, які могли б повернутися у ґрунт, якби 
листю дали перегнити, і тоді рослини не потрібно було б підживлювати. 
А спалювати листя бажано лише тоді, коли дерева уражені шкідниками. 
Тобто в більшості випадків випалювання недоцільне, тим більше що дим 
негативно впливає на здоров’я людей з хворобами дихальних шляхів та 
серця. Але подібне спрямування має відбуватись непомітно, через короткі 
коментарі або запитання, наприклад: «Я ось від того диму починаю 
задихатись, і голова болить» чи «У лісі ж листя перегниває, а в листовому 
опаді живуть багатоніжки. Хіба в місті листя не може згнити?» або «Може, 
якби листя прикопати, то менше треба було б добрив? Ще б і економія 
була». Як правило, такі ремарки змінюють напрямок дискусії, звертають 
увагу дітей на інші аспекти проблеми. 

Про випалювання трави одні кажуть, що воно необхідне, щоб краще 
росла трава, інші ж вважають, що навесні потім не вийдеш на природу, 
не сядеш, щоб не забруднитися у золі. А ще дехто каже, що просто 
цікаво дивитися, як все горить. Тут бажані коментарі щодо того, що пали 
спричинюють загибель лісів, що у вогні гине безліч тварин, що спалювання 
трави – це втрата ґрунтом поживних речовин.

ІV. Розв’язок проблеми заняття. 
В результаті такої обережно спрямованої дискусії учні доходять 

висновку, що будь-які пали небажані, а розваги з вогнем небезпечні і 
спричиняють багато проблем. Тому краще обходитись без них, а міста 
стануть чистішими без димів. А якщо ми хочемо, щоб в містах було менше 
сміття, то краще просто не смітити.

V. Підсумок заняття. 
Учні вирішують не тільки не влаштовувати пали, а й доводити до 

відома всіх, що пали непотрібні і шкідливі.

Варіанти трансформації заняття для різних вікових груп

Для дошкільнят обговорення цієї проблеми має акцентувати на 
емоційному сприйнятті негативних чинників спалювання листя та палів. 
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Можна підказати, що, коли горить трава, гинуть дрібні істоти. Це викликає 
суттєво емоційну реакцію і примушує замислитися над цією проблемою. 
Біль ше того, такі обговорення дозволяють висвітлити відношення до па лів 
та спалювання листя у тих чи інших родинах: позиція дітей у таких ви-
падках збігаються з тим, що вони бачать у сім'ї. А це дозволяє проводити 
роботу і з дорослими. В той же час розуміння, що вогонь може призводити 
до значної шкоди, може виявитися неочікуваною для дитини. А розповідь 
дитини часто впливає й на дорослих. Єдине, що треба під час цих дискусій 
– акуратно направляти їх, даючи дітям можливість висловитися без агресії. 
Оскільки це заняття може бути однією з перших спроб обговорення, які 
привчають до культури спілкування і культури дискусії.

У середній і старшій школі слід звертати увагу не тільки на етичні 
моменти, але і на юридичні, в тому числі і на відповідальність за підпали. 
Треба пояснювати також, що дим може бути небезпечним, а пожежі, що 
виникають внаслідок палів, в ряді випадків призводять навіть до загибелі 
людей. У старших класах цей аргумент сприймається часто більш емоційно, 
ніж роздуми про загибель їжачків або комашок. Тут слід наголошувати не 
тільки на те, що подібні дії є неетичними, але і наголошувати на їх пряму 
пожежну небезпеку.

Дискусія «Біологічна безпека: 
чи можна знищити всіх птахів чи звірів, 

якщо вони можуть переносити якісь хвороби?»

Мета: показати, що тотальне знищення тварин того чи іншого виду не 
може бути ефективним засобом боротьби з захворюваннями, і є неетичним.

Типовий хід уроку для молодшої школи

I. Підготовча робота. 
Ви знаєте про таку неприємну хворобу, як грип. Досить недавно 

з’явилася одна з його форм, яка отримала назву пташиного грипу. Чому 
пташиного – бо передавалася людям від птахів. Тоді обговорювалася ідея 
знищення птахів, які могли б бути переносниками цього самого пташиного 
грипу.

II. Повідомлення теми і мети заняття. 
Сьогодні ми маємо вирішити, чи доцільно в подібній ситуації 

знищувати тварин, які є переносниками захворювання – не тільки птахів у 
зв’язку з пташиним грипом, а взагалі будь-яких тварин.
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ІІІ. Хід дискусії.
Ця дискусія показує майже повну без всілякої підказки з боку 

вчителя одностайність учнів у вирішенні питання – майже всі заявляють, 
що знищення тварин неприпустиме. Відрізняється лише аргументація. 
Можна виділити три основні групи аргументів, причому кількість учнів, 
що їх висловлюють, приблизно однакова. Це небезпека для екосистеми 
(добре, ну винищимо ми всіх птахів – а потім жуки з’їдять всі ліси), 
небезпека поширення захворювання на інші види тварин (ми підстрелимо 
хворих птахів – а їх з’їдять коти чи собаки, і теж захворіють, а ми все одно 
заразимось – від них), і неприпустимість через неетичність такого підходу 
(ми ж не вбиваємо хворих людей, щоб не заразитись – то яке ми маємо 
право вбивати хворих тварин?). Цікаво, що ті учні, які висловлюються 
за знищення тварин, досить швидко відмовляються від цієї ідеї після 
«вбивчого» аргументу однокласників – «а якщо ти сам хворий, то що, 
тебе теж краще вбити?» (ця ідея виникає постійно, в різних класах, і без 
допомоги вчителя). Як підтвердження правоти учнів щодо недоцільності 
знищення тварин можна навести такий приклад. Тотальний відстріл в 
Африці великих тварин для знищення сонної хвороби ні до чого не привів 
– адже виявилося, що її резервуаром можуть бути дрібні гризуни, яких не 
перестріляєш.

Наступне питання – що ж робити. Учні пропонують гігієнічні 
заходи (не чіпати незнайомих тварин, мити руки, не пити водичку з річки) і 
одразу звертатися до лікарів при захворюванні (а то на всіх в класі начхаєш 
– і всі будуть хворіти). Вчитель підказує, що дійсно такі захворювання 
найчастіше виникають в тих країнах, де люди не слідкують за чистотою 
і де в одному будинку живуть люди, худоба, свійська птиця. Епідемії 
грипу – далеко не перше, що було наслідком антисанітарії. Так, страшні 
епідемії чуми, що прокочувалися у середньовіччі Європою, були пов’язані 
з брудом. У європейських містах того часу не було каналізації. Помиї часто-
густо виливали прямо з вікон. Інколи по вулицях через це просто не можна 
було пройти без ходуль. Зрозуміло, що в містах розводилася сила-силенна 
пацюків, на яких годувалася безліч бліх, які, власне чуму і переносили. 
Вона відступила лише тоді, коли люди навели лад  містах. Але інколи 
повертається туди, де про це забувають.

IV. Розв’язок проблеми заняття. 
В результаті дискусії учні доходять висновку, що знищення тварин 

не допоможе при боротьбі з епідеміями, може призвести до екологічних 
катастроф і взагалі неприпустиме з етичної точки зору. А для того, щоб 
захворювань було якомога менше, потрібна чистота та вчасне лікування.
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V. Підсумок заняття. 
В кінці заняття учні пропонують не чіпати диких тварин, тримати 

в хороших умовах свійську живність, а також вирішують, що необхідно 
дотримуватися чистоти, в тому числі і в класі. 

Варіанти трансформації заняття для різних вікових груп

Дискусія «Біологічна безпека: чи варто знищити всіх птахів і звірів, 
якщо вони можуть переносити якісь хвороби?» може стати продовженням 
лекції про права природи, і в ній слід надати можливість висловитися всім 
бажаючим. 

Проте, для дітей будь-якого віку під час цієї дискусії слід актуалізувати 
три основні посилили. 

1. Знищення тварин є неприпустимим. До цього учні, як правило, 
доходять самі, цілком розумно вважаючи, що на місце одних носіїв будуть 
знайдені інші. 

2. Головна проблема – у надзвичайній скупченості і відсутності 
дотримання санітарних норм. Тому проблема не в тваринах, а в людях.

3. Природа існує заради самої себе, а не для задоволення потреб 
людини. Тому вирішувати, жити чи ні іншим тваринам, людина просто не 
має ніякого морального права. 

Цікаво, що діти молодших вікових категорій виявляються більш 
чуйними, ніж старшокласники, наводять аргументи етичного пла ну 
щодо неможливості знищення видів. Тому в старших класах ми пропо-
нуємо акцентувати увагу саме на етиці відношення до інших видів. Ад-
же старшокласники дуже часто забувають про неї, підкоряючись загаль-
ноприйнятому у суспільстві відношенню до природи як до якоїсь речі.

Круглий стіл «Чиста вода: без неї – біда».

Круглий стіл – можливість висловлюватися для кожного. Тому цілком 
закономірно, що їх проведення можливе навіть з досить малими дітьми. 

У молодшій школі круглий стіл частково є грою-театралізацією: 
це дозволяє передати додаткову інформацію, яку проговорюють діти, що 
підготувалися заздалегідь. 

У старших класах круглий стіл може бути дійсно ефективним 
варіантом обговорення, дозволяє вже без гри спробувати розкрити 
проблеми і спробувати знайти шляхи виходу, в тому числі і до рівня 
справжньої громадської активності. Адже старшокласники цілком можуть 
брати участь у різноманітних громадських ініціативах. Наприклад, учні, 
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які обговорювали проблеми охорони біорізноманіття, активно діяли в 
організації акції «Ланцюг єднання» у 2014 р., створивши для нього гасло 
«Єдина Україна – природа теж єдина». 

Мета: Звернути увагу учнів на те, що чистої води через недбальство 
людини стає все менше, що без чистої води потерпають і люди, і природа, і 
навчити найпростіших навичок збереження води.

Типовий хід уроку для молодшої школи

Напередодні кільком учням дають ролі для участі у круглому столі, 
інші мають приєднатися до дискусії, їм роздається інформація, яку вони 
зможуть використати в ході заняття на власний розсуд. 

1. Директор заводу.
Проблема забруднення води для підприємства досить складна. Для 

якісної очистки стічних вод потрібне якісне сучасне обладнання (правда, 
зараз шукають шляхи здешевлення очистки стічних вод). А воно дорого 
коштує. Чим дорожче обладнання, тим дорожчою буде продукція заводу. 
Дорогу продукцію купить менше людей, завод може зазнати збитків. 
В той же час за забруднення води на завод накладаються штрафи. Якщо 
штрафи незначні, простіше їх заплатити і продавати більш дешеві товари, 
забруднюючи воду. Але якщо підприємство забруднює воду, люди можуть 
перестати купляти товари, що виробляються на ньому. А для того, щоб 
так сталося, потрібно, щоб вони про це знали. Розповісти про небезпечні 
підприємства можуть журналісти.

2. Лікар.
Без води людина може прожити лише кілька днів. Проте неякісна вода 

є причиною багатьох захворювань. Так, якщо у воді багато хвороботворних 
мікробів, легко можна отримати епідемію. Саме через брудну воду можна 
заразитися захворюваннями шлунково-кишкового тракту до смертельно 
небезпечної холери включно. При вживанні води, в якій є велика кількість 
отрутохімікатів (наприклад, з полів), починаються отруєння. Вода, забруд-
нена радіоактивними речовинами, навіть у дуже малій кількості, сприятиме 
збільшенню захворювань на рак. Тому чистота води – це здоров’я людей. 
Нехтування якістю води дорого коштує: ціна якості води – життя людей.

3. Експерт з якості води.
Значна частина прісної води непридатна для безпосереднього 

вживання. Так, не можна набрати кружку води з Дніпра та випити її без 
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ризику захворіти. Як мінімум, цю воду треба прокип’ятити, щоб не 
заробити проблем зі шлунково-кишковим трактом. А якщо врахувати, 
скільки стічних вод потрапляє до нього, то стає зрозумілим, що таку воду 
краще не вживати. Але в цілому ряді міст іншої води, крім дніпровської, 
не має. Тепер виникає питання: звідки взятися здоров’ю? Найкраща, 
найякісніша вода – в артезіанських свердловинах. Та, на жаль, деякі 
підприємства використовують її для відмивання продукції. Наслідки відомі 
– це зникнення води в колодязях навколо таких підприємств, забруднення 
чистої питної води. І отруєння річок неочищеними стічними водами. Хоча 
зовсім недавно ці стоки були найкращою питною водою, яку в світі цінять 
на вагу золота.

4. Гідробіолог.
Забруднення води дуже погано впливає на всю природу. В отруєній 

воді не живуть ані водні комахи, ані риби, ані жаби. Гинуть різні види тва-
рин та рослин, в тому числі й рідкісні. Зникнення популяцій рідкісних ви-
дів може бути непоправним, якщо більшість представників даного виду 
живе в тій водоймі, яку отруїли. Вплив забруднень не обмежується тільки 
водними мешканцями. На забрудненій річці без риби нема чого робити 
рибоїдним птахам. Комахи, личинки яких живуть у воді (наприклад, комарі), 
становлять суттєву частину раціону дрібних птахів. Їх зникнення залишає 
птахів голодними. Тварини, що використовують такі річки як водопій, 
при речені на хронічне отруєння. Відомі ситуації (наприклад, кілька років 
тому на Дунаї), коли потрапляння отрути (наприклад, при аваріях очисних 
споруд хімічних підприємств) у річку перетворювало її на повністю мертву 
стічну канаву. Гинуло все живе, хоч якось пов’язане з нею.

Але є біологічні способи очистки вод, які здатні захистити наші річки. 
Так, очерет здатен поглинати величезну кількість забруднювачів. І на такому 
«харчуванні» швидко росте. А те, що виросло, можна використовувати для 
переробки на папір, паливні брикети, тощо. А ще чистити воду допомагають 
мікроби. Зараз є методи дуже ефективної мікробної очистки води, причому 
ці технології не надто дорогі.

5. Шеф-кухар.
Для приготування їжі потрібна вода. Без води не звариш суп, не 

завариш чай або каву. А ще треба вимити овочі, фрукти, посуд. Треба, щоб 
руки при приготуванні їжі були чисті. Але саме на кухні можлива суттєва 
економія води, доступна кожному. Перша порада – не залишати відкритим 
кран, коли нічого не миєш. Друга – не зливати жир у воду, краще відправити 
його до сміття. Так і посуд легше мити, і води менше витратиш. А ще брудні 
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овочі можна на кілька хвилин залити водою – бруд відмокне та змиється на-
багато легше. Якщо ж ви вирішили поїхати на берег річки, придбавши при-
готовані нами страви, ми нагадуємо: все неїстівне – з собою додому, в смітник, а 
не на берег чи у воду! Ніяких обгорток та банок на місці для відпочинку!

6. Журналіст.
Проблема води завжди цікава. Ми з задоволенням розповідатимемо 

в нашій газеті, як зекономити воду – адже це поради, які дозволяють нашим 
читачам економити гроші. Менше витратили води – менше платимо. А 
що стосується проблем з забрудненням – так газети для того й існують, 
щоб люди знали про загрози своїй водній безпеці і могли захищати себе, 
впливаючи на підприємства-забруднювачі.

Хід заняття 

I. Підготовча робота. 
Учням пропонують згадати, заради чого відбувалися війни. Більшість 

учнів відповідає, що хтось напав на чиюсь землю, і цю землю прийшлося 
боронити від нападників. Тоді вчитель підказує, що війни йшли за території, 
за землі, раз їх хтось хотів захопити. Та невдовзі, не виключено, війни за 
землю зміняться війнами за воду. Адже на землі стає дедалі менше чистої 
води, особливо прісної. Багато куди вже приходиться завозити воду в 
цистернах або пляшках, адже місцева стала непридатною для споживання. 
В ріки та моря зливаються відходи виробництва, дощами змиваються 
отрутохімікати з полів, береги засмічуються.

II. Повідомлення теми і мети заняття. 
На цьому занятті ми маємо зрозуміти масштаби проблеми забруднення 

води та вирішити, що можна зробити для її вирішення, і що може зробити 
кожен з нас для того, щоб вода лишалася чистою.

III. Хід круглого столу. 
Учням пропонується вирішити проблему забруднення річки 

стічними водами «заводу, директор якого завітав» на круглий стіл. Учні 
пропонують різні методи запобігання забрудненню річки, дають поради 
«директору». Якщо він поводиться агресивно, відмовляючись очищувати 
стоки, переходять до стратегії впливу громади та засобів масової інформації. 
В ході дискусії порушується питання особистої діяльності по збереженню 
води. Слід відмітити, що учні мають активно використовувати надану 
напередодні інформацію. 
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IV. Узагальнення та систематизація знань учнів. 
Наприкінці заняття учні виписують на дошці список порад 

«директору» щодо очистки води, а також записують інструкцію для кожного 
по користуванню водою. Учні, які добре знайомі з комп’ютером, набирають 
і роздруковують, роздають на наступний день всім учасникам круглого 
столу та і взагалі всім бажаючим з порадою прикріпити вдома біла крану.

Поради, як зберегти воду:
1. Не залишай відкритим кран, коли нічого не миєш.
2. Не зливай жир у воду, краще відправ його до сміття.
3. Брудні овочі на кілька хвилин залий водою – бруд відмокне та змиється 
набагато легше. 
4. Поки чистиш зуби – закрий кран.
5. На природі: все неїстівне – з собою додому, в смітник, а не на берег чи 
у воду!

V. Розв’язок проблеми заняття. 
Учні роблять висновок, що забруднення води – суттєва проблема, яка 

може бути вирішена лише спільними зусиллями, і що кожен може зробити 
для її вирішення не так і мало, просто виконуючи дуже прості правила.

VI. Підсумок заняття. 
Учні вирішують дотримуватись інструкції по користуванню водою і 

не купляти продукцію тих підприємств, які забруднюють воду.

Варіанти трансформації заняття для різних вікових груп

Круглий стіл «Чиста вода – без неї біда» для старшокласників стає 
свого роду спонуканням до дії. На ньому обговорюються реальні проблеми 
з водою – Дніпром, ставками, джерелами. Результатом стає розробка акцій 
щодо очищення джерел або берегів, між іншим, за ініціативи саме учнів. Під 
час круглого столу дискусія дозволяє дітям скинути захисні нашарування 
цинізму, проявити свою громадянську позицію, запустити процес реальних 
дій. Ця зміна відбувається надзвичайно виразно, коли діти з'ясовують, що 
нічого страшного в такій активності немає, а можливість проговорити 
проблеми дозволяє знайти однодумців. Такий самий ефект трапляється у 
молодшій школі, коли діти починають говорити про те, що їх цікавить.

Важливим результатом круглого столу є нагадування правил 
використання води. Для тих, хто звик мислити не відірвано від реального 
життя, дає можливість довести, що економія води є важливою як для природи, 
так і для власної кишені. Тим більше, за умов збільшення тарифів. 

76 Є.Д. Яблоновська-Грищенко, Т.Б. Чернявська, В.М. Грищенко



Для старшокласників немає необхідності влаштовувати театралізації, 
але додаткова інформація з різних напрямків досліджень щодо води або 
проблем її використання може бути у окремих учнів підготована попередньо. 
Тому, на відміну від найменших, тут пошук інформації цілком логічно 
надати саме школярам. Це набагато для них цікавіше, оскільки інформація, 
отримана власними зусиллями, більше цінується. І дозволяє найбільш 
повно її запам'ятати і перевести в активний стан для використання.
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Розділ 7
Проведення ігор та вікторин 

Вікторина «Що ми чуємо?»

Ігри важливі для будь-якого віку. Навіть дорослим буває цікаво 
перевірити свою знання, тим більше якщо влаштовується певне змагання. 
Нами були роз роблені різноманітні ігри та вікторини, які дозволили нам 
зацікавлювати і дітей, і дорослих. Причому така гра є і зверненням уваги на 
ту чи іншу проблему.

Мета: звернути увагу дітей на природні звуки навколо них, вчити 
поведінці в природі; розвивати спостережливість та увагу, виховувати 
інтерес до пізнання природи. 

Обладнання: записи звуків природи (на диску, директорія 
«Вікторина «Що ми чуємо»), папір для запису відповідей; призи-
розмальовки для всіх та призи переможцям.

Коротка інформація.
Вікторина проводиться у 3 або 4 (за необхідності) етапи для окремих 

грав ців або команд. Завдання поступово ускладнюються.
Завдання І етапу легко виконують всі учні, його можна вважати 

підготовчим: запропонувати згадати, де діти могли чути такі звуки, вгадати, 
про яку погоду вони свідчать.

ІІ етап виконає більшість учнів. Саме на цьому етапі дітям 
пропонується уявити картини природи, звуки яких вони почули, і нагадати 
про правила поведінки в природі.

Основне змагання починається на ІІІ етапі. Тут від початку до кінця 
завдання ускладнюються, і весь набір звуків вкажуть одиниці.

За необхідності можна провести «Конкурс ерудитів» (ІV етап) зі 
складними завданнями для визначення єдиного переможця.

Звичайно, на будь-якому етапі можна використовувати не всі звуки, 
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оскільки вони наведені в більшій, ніж необхідно, кількості для можливості 
маневру з ілюстраціями або по часу, також можна переробляти презентацію. 
Проте є два види, які бажано представляти або обидва, або – жодного: це 
журавель та лелека, яких зазвичай плутають.

Список записів звуків природи по етапах

І етап. «Що це?»
1. Плескіт води.
2. Вітер.
3. Краплі води.
4. Грім.

ІІ етап. «Де це?»
1. Ранок в лісі.
2. Болітце на луках.
3. На заплавних луках.
4. На річкових косах.
5. Цвіркуни ввечері на луках.

ІІІ етап. «Хто це?»
1. Кіт нявчить.
2. Хатні горобці.
3. Сорока.
4. Велика синиця.
5. Великий строкатий дятел.
6. Комар.
7. Білий лелека.
8. Соловейко.
9. Журавлі.
10. Деркач.
11. Одуд.
12. Сіра сова.

ІV етап. «Конкурс ерудитів»
1. Сірі гуси.
2. Сільська ластівка.
3. Сіра ворона.
4. Галка.
5. Співочий дрізд.
6. Чайка.
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Хід заняття
I. Повідомлення теми і мети заняття. 
Сьогоднішнє заняття присвячене тому, що ми чуємо навколо себе. 

Наскільки ми уважні до звуків, які ми чуємо? І наскільки ми знаємо, хто які 
звуки видає?

II. Підготовча робота. 
1. Учням роздають листочки для запису відповідей, за бажанням – 

розподіляють на команди.
2. Пропонується кілька запитань, що стосуються звуків природи. 

Наприклад: «Згадайте, що можна почути, опинившись на річці. А в лісі? Чи 
однакові звуки ми там почуємо? Які звуки ми можемо почути в лісі взимку? 
А навесні?».

IІІ. Практична робота. 
1. Учням пропонується прослухати звуки І етапу вікторини («Що 

це?») і записати (або сказати капітанам команд) відповіді. Порівняти з 
правильними від повідями у презентації. Кількість балів дорівнює кількості 
правильних від повідей.

2. Учням пропонується вгадати звуки ІІ етапу вікторини («Де це?»). 
Це вправа значною мірою на уяву. Учні мають вказати, де можна почути 
ці звуки. Кіль кість балів дорівнює кількості правильних відповідей. За 
влучність образу і велику кількість епітетів (наприклад: сонячний ранок у 
весняному лісі) можна виставити додаткові бали.

3. На ІІІ етапі вікторини треба назвати тварин, які видають звуки. З 
цим завданням легше впоратися в команді, поодинці учні вгадають далеко 
не всі види. 

4. При наявності двох переможців можна провести «Конкурс 
ерудитів» з завданнями підвищеної складності.

VI. Розв’язок проблеми заняття. 
Таким чином, ми сьогодні зрозуміли, що все навколо нас звучить по-

різному. Звуки можуть нести інформацію не меншу, ніж слова, адже вони 
– засіб спілкування тварин.

VII. Підсумок заняття. 
1. Які нові звуки ви почули? Про яких нових тварин дізнались? Кого 

б іще ви хотіли почути?
2. Нагородження переможців.
3. Нагородження всіх дітей призами-розмальовками. 
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Варіанти трансформації заняття для різних вікових груп

Звуковий простір забруднений набагато сильніше, ніж можна собі 
уявити тим, хто не цікавиться вивченням звуків оточуючого середовища. 
Наприклад, сміття можна зібрати. Якщо хочеться щось сфотографувати, 
можна вибрати незабруднене місце. В той же час, спроба записати птаха 
натикається на надзвичайно велику кількість перепон, які створені людською 
діяльністю. Здавалося, ви знаходиться да леко в лісі, а запису заважає літак 
або шум автобуса, що їздить на дорозі за кілька сотень метрів. Більше 
того, ми розучилися цінувати чистоту звукового про стору, стали жити у 
«візуальну світі», не звертаючи уваги на гармонію музики при роди. Саме 
навчити чути те, що відбувається навколо нас – завдання вікторини «Що 
ми чуємо». Вона побудована на авторських записах, і потребує не тільки 
знання звуків, які видають ті чи інші тварини, а і як звучать різні місця у 
природі – ліс, річка, луки. 

Гра є доступною як для дошкільнят, так для старшокласників і 
дорослих. Дуже часто трапляється, що діти легше вгадують звуки, ніж 
дорослі, які перестали придивлятися і прислухатися до оточуючого, 
закривши вуха навушниками. Ця ж гра привчає до того, що треба не тільки 
дивитися, а і прислухатися. Проводитися вона може як індивідуальним 
заліком, так і командно, причому великої різниці у організації її для 
молодших школи, дошкільнятам і дорослих практично немає.

Екологічне лото “Твої сусіди по планеті”
 
Мета: закріпити знання дітей про флору і фауну нашої землі, 

вчити швидко аналізувати отриману інформацію та чітко давати відповідь 
на поставлене запитання; розвивати логічне мислення та кмітливість; 
виховувати дбайливе ставлення до природи. 

Правила гри: питання гри знаходяться в шести конвертах. 
Учасники – 6 чоловік (учні 3–4 класу) сидять за круглим столом і по черзі 
кидають кубик з цифрами. Яка цифра випала – з того конверта і задається 
запитання. 

За правильну відповідь дитина отримує фішку. Переможцем є 
гравець, що набрав найбільшу кількість фішок. 

Загальні питання 
1. Що означає поняття “природознавство”? (Знання про природу). 
2. Що таке заповідник? (Куточок незайманої природи, в якому заборонена 
будь-яка діяльність людини, крім наукової). 
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3. Що таке Червона книга? (Книга, на сторінках якої записують відомості 
про зникаючі та рідкісні види рослин і тварин). 
4. Назвати рідкісні та зникаючі рослини і тварини Черкащини. (Підсніжники, 
сон чорніючий, журавель сірий, лелека чорний, орлан-білохвіст, пугач, жук-
олень, жук-самітник, махаон, джміль моховий та ін.). 
5. Як називається прилад для вимірювання температури? (Термометр). 
6. Чим дихає людина? (Повітрям, орган дихання – легені). 
7. У яких станах може перебувати вода в природі? (У природі вода перебуває 
у трьох станах: рідкому – вода, твердому – сніг і лід, газоподібному – водяна 
пара). 
8. Що таке кругообіг води в природі? (Перетворення води в природі з одного 
стану в інший). 
9. Яку будову мають рослини? (Корінь, стебло, листок, квітка, плід з 
насінням). 
10. Назвати групи тварин. (Комахи, риби, земноводні, плазуни, птахи, 
звірі). 

Звірі 
1. Які звірі впадають в зимову сплячку? (Ведмеді, ховрахи, їжаки, 
борсуки). 
2. Як називаються звірі, для яких основною їжею є рослини? 
(Рослиноїдні). 
3. Який звір літає? (Кажан). 
4. В яку пору року народжуються малята? (Найчастіше весною). 
5. Як називаються звірі, які живляться і рослинами, і тваринами? (Всеїдні). 
6. Який звір може прожити 45 днів без води? (Верблюд). 
7. Які істотні ознаки звірів? (Тіло, що вкрите шерстю, та вигодовування 
малят молоком). 
8. В кого ніс і губа до землі? (Слон). 
9. У людини – нога, а у звіра …? (Лапа). 
10. Як називаються звірі, що живляться іншими тваринами? (Хижі). 

Комахи 
1. Яка істотна ознака комах? (Шість ніг). 
2. Який жучок отруйний для птахів? (Сонечко). 
3. Доповни рядок: метелик, яйце, личинка, лялечка, … (метелик). 
4. Маленька істотка на дереві живе, 
Без вікон, без дверей собі хатку плете. (Шовкопряд). 
5. Комаха, яка збирає квітковий нектар і перетворює його на мед. 
(Бджола). 
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6. Летить – виє, сяде – листки їсть та землю риє. (Хрущ). 
7. Без прядива пряде нитку і без глиці в’яже сітку. (Павук). 
8. Чорне тіло, чорний вус, ніби справжній сажотрус. (Жужелиця). 
9. Летить – пищить, а сяде – мовчить. (Комар). 
10. Сіро-зелені комашки, яких полюбляють сонечка. (Тля). 

Рослини 
1. Назвати групи рослин. (Водорості, хвощі, папороті, квіткові). 
2. Назвати лікарські рослини. (Звіробій, ромашка лікарська, календула та ін.). 
3. Як називається рослина, що має стовбур? (Дерево). 
4. Як називається рослина з м’яким соковитим стеблом? (Трава). 
5. Солодкий сік з квітки. (Нектар). 
6. Як називається плід дуба? (Жолудь). 
7. Осінній “дощ” з дерев. (Листопад). 
8. Рослини, що є символами України. (Верба, калина). 
9. Що таке хвоя? (Це змінені листки). 
10. Назвати умови, що потрібні для проростання насіння рослини. (Вода, 
тепло, повітря). 

Доповни прислів’я про природу 
1. Де багато пташок … (там немає комашок). 
2. До природи … (не неси шкоди). 
3. До землі з ласкою … (будеш із паскою). 
4. Хто про землю дбає … (вона тому повертає). 
5. Ліс не школа … (а всіх учить). 
6. Де верба … (там і вода). 
7. Де багато дубів … (там багато грибів). 
8. Не брудни криниці … (бо схочеш водиці). 
9. Доглядай землю плідну … (як матір рідну). 
10. Зіпсував воду … (не буде честі твоєму роду). 

Рекордсмени у тваринному та рослинному світі 
1. Найменша пташка у світі. (Колібрі). 
2. Найвища тварина у світі. (Жираф). 
3. Найменша конячка. (Поні). 
4. Найвища трава. (Бамбук – до 40 м заввишки). 
5. Найбільші тварини нашої планети. (Блакитні кити). 
6. Найбільший і найважчий птах на Землі. (Африканський страус). 
7. Який птах пролітає найдовшу відстань? (Полярний крячок мігрує з 
Арктики до Антарктиди). 

Екологічні заняття та проекти 83



8. Який птах найшвидший? (Сокіл-сапсан. Під час “ставки” – падіння на 
здобич – може рухатися зі швидкістю 100 м/с). 
9. Найстаріше дерево в світі. (Секвойя або мамонтове дерево). 
10. Найвище дерево в світі. (Евкаліпт). 

Варіанти трансформації заняття для різних вікових груп

Ця гра добре підходить не тільки для уроків природознавства у 
молодшій школі, а і для занять з біології, аж до старших класів. Оскільки 
вона може допомогти навіть у підготовці до складання ЗНО – привчаючи 
вибирати відповіді швидко, і з розумінням того, що у них є певні «сюрпризи». 
Зрозуміло, що вчитель для кожного класу може підібрати свої блоки 
запитань і варіанти відповіді. Це може бути як відкрита відповідь, так і 
вибір варіанту. Школярі у грі легше навчаються у стресовій ситуації знайти 
правильну відповідь (як пропонується на ЗНО) – і в той же час полегшують 
емоційний стан, пов'язуючи подібний пошук із приємною діяльністю. Тим 
більше, активізувати знання саме через гру є більш ефективним, ніж через 
бездумне завчання тексту. Тому ми радимо використовувати лото в якості 
додаткового ігрового варіанту навіть для старшокласників.

Гра «Ребуси»

Мета: активувати увагу учнів, в ігровій формі поставити питання, яке 
має розглядатися, змінити тип діяльності задля емоційного розвантаження 
без втрати уваги.

Матеріали: таблички або файли з ребусами, які пропонуються увазі 
учнів (див. кольорову вкладку).

Цей варіант гри можна запропонувати учням будь-яких класів, адже 
навіть вирішення навіть най простішого ребуса – це спосіб концентрації 
уваги та перепочинок, який буде цікавим для різних вікових груп. Більше 
того, дуже зручним є використання ребусів під час різноманітних свят, від 
шкільних до міських. В останньому випадку відповіді на запитання охоче 
шукають навіть дорослі.

Урок-гра «Коло води»

Урок-гра проводиться до Дня водно-болотних угідь та пов'язується 
із круглим столом «Чиста вода – без неї біда». Адже гра показує кругообіг 
води і необхідність збереження її чистоти.
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Мета заняття: показати, що вода неперервно циркулює у природі, 
Матеріали: презентація Wetlands (на диску, папка Гра Коло води), 

роздруковані листки із  зображенням ігрового поля – кола води – у кількості, 
що співпадає з кількістю команд.

Хід уроку
І. Повідомлення теми і мети уроку. 
Вчитель пропонує учням згадати, без чого неможливе життя на 

планеті Земля. Коли мова заходить про воду, учитель розповідає, що вода 
є дійсно основою життя, яке з’явилося саме у цьому середовищі. Вода на 
землі є знаходиться у постійному русі, який пропонується прослідкувати у 
ході гри.

ІІ. Підготовча робота. 
Вчитель пропонує учням розділитися на команди, щоб взяти участь 

у грі «Коло води». Кожній команді дається ігрове поле, в якому у ході грі 
треба буде записувати слова в необхідних відмінках.

ІІІ. Практична робота: гра «Коло води». 
Кожен етап гри – це відповідь на запитання, що демонструються 

як слайд на екрані. Відповідь має бути вписана під певним номером в іг-
рове поле. (Наприклад, слово «дощ» є відповіддю на питання «Яке явище 
природи залишає після себе такі сліди?» і фотографії крапель на листочку). 
Кожна команда не вигукує слово, а обговорює його і вписує у ті частини 
ігрового поля, які відмічені номером, який висвічується на екрані. Де 
розміщувати слово і в якому відмінку – підказує слайд. (Наприклад, сло-
во «дощ» являється під номером 2: «з дощу» та «дощ», закінчення і при-
йменник на екрані вже є.) Після того, як команди вписали своє слово, 
вчи тель переконується, що завдання виконане, і тоді переходить на слайд 
з правильною відповіддю. Після того, як правильно відповідь показано, 
вписувати або виправляти нічого не можна. Спроби нечесної гри просто 
блокують можливість виграшу, оскільки вчитель викреслює записані 
пізніше слова.

Коли всі слова визначені, на ігровому полі утворюється коло, яке 
можна читати, починаючи з будь-якого речення. «Болото починається з дощу. 
Річка починається з болота. Річка впадає в море. Дощ починається з моря».

IV. Розв’язання проблеми заняття.
По закінченні гри учні прочитують «Коло води», причому кожна 

команда може починати читати з будь-якого місця. Вчитель наголошує 
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на тому, що це коло є описом кругообігу води в природі, розірвати який 
неможливо. Також він запитує учнів:
Якщо дощ буде отруєний, чи залишиться чистим море?
Що буде, якщо забруднити або знищити болота?
Що буде, якщо скинути стічні води без очистки в річку? 
Чи тепер ми бачимо, що воду необхідно оберігати завжди?

Діти відповідають, що, виходячи з аналізу кола води, забруднення у 
будь-якому місці розповсюдиться набагато ширше. 

Вчитель нагадує також про необхідність економії води. І підказує, 
що таке економія є не тільки необхідною для природи, але і вигідною для 
гаманця.

V. Підсумок заняття. 
Учні повторюють, що вода є основою життя, і перебуває у постійному 

русі. Також в кінці визначається команда-переможець, яку всі вітають.

Варіанти трансформації заняття для різних вікових груп

Це заняття може проводитися починаючи з другого класу і до старших 
класів. Воно підходить не тільки для уроків природознавства чи біології, а 
й географії, оскільки мова іде про різні варіанти рельєфу і кругообіг води 
у природі. Може бути цікавим для уроків української мови, оскільки в 
ході цієї гри можна згадати відмінки і способи утворення слів, зв'язок між 
іменниками і дієсловами.

Урок-гра «Хто тут заховався?»

Мета уроку: показати особливості маскувального забарвлення 
тварин, тренувати увагу і спостережливість учнів в ігровій формі.

Обладнання: файли або роздруковані фотографії з серії «Картинки-
загадки» (на диску, папка «Гра Хто тут сховався»). Кількість фотографій 
підбирається в залежності від віку учасників: чим старші учні, тим більше 
можна опрацювати фотографій.

Хід уроку
І. Повідомлення теми і мети уроку
Сьогодні ми з вами спробуємо знайти відповідь на деякі загадки 

природи. Нам треба буде проявити справжню спостережливість, щоб на 
картинках знайти тих, хто там заховався. А потім з'ясувати, чому знайти їх 
було не так просто.
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ІІ. Підготовча робота. 
Вчитель пропонує розділитися на команди, щоб кожна з них 

розшукувала на фотографіях тварин що сховалися.

ІІІ. Практична робота. 
Гра проводиться в кілька турів, по кількості зображень.
Якщо використовуються надруковані фото, бажано, щоб примірники 

кожного з них були зроблені по кількості команд. Їх видають по одній, а 
після отримання відповіді – збирають. Перемагає та команда, яка першою і 
правильно знайшла «заховану» тварину. Коли завдання виконано, команда 
піднімає руки, капітан показує ведучому, де причаїлася жива істота.

Якщо використовуються зображення на екрані, команда, що знайшла 
тваринку, піднімає руки. Показує місце сховку капітан, після виклику 
вчителя. Зараховується лише правильно знайдена істота. Якщо відповідь 
помилкова – хід передається до наступної команди.

В ході демонстрації учні не тільки розшукують тварин, що сховалися 
на фото, а й відповідають на запитання: 

– Наскільки тварина добре помітна? 
– Що робить її непомітною на зображенні?
– Непомітною її зробило мистецтво фотографа, чи це особливості 

забарвлення або поведінки? 

IV. Розв'язання проблеми заняття.
Вчитель задає узагальнюючі запитання учням:

 – Чи легко було помітити тварин на фото?
 – Чому тварини були малопомітні?
– Які спільні риси можна виділити у непомітності всіх представлених на 
фото тварин?

Учні мають вказати, що тварини мають маскувальне забарвлення, 
що зливається із фоном, і тому стають мало помітними.

Наступне запитання: 
– Навіщо тваринам необхідно бути малопомітними і зливатися з фоном?

Учні мають зробити висновок, що це необхідно для того, щоб 
бути невидимими для ворогів або не привертати увагу здобичі. Тобто, 
маскувальне забарвлення дозволяє вижити. 

Учитель наголошує, що саме непомітність дає можливість вижити, 
помітних з'їдять хижаки, або вони не зможуть вдало полювати. Тому таке 
забарвлення в ході еволюції через природний добір. 

Додаткові запитання: 
– Чи використовують люди таке маскування? 
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– Коли і для чого воно потрібне? 
Слід відмічати, що камуфляж використовують не тільки військові, а й 

науковці, коли працюють у природі – задля того, щоб не заважати тваринам, 
не лякати їх.

V. Підсумок заняття.
Вчитель пояснює, що учні самі побачили, що в природі забарвлення 

тварин під колір оточуючого середовища є необхідністю і сприяє виживанню 
особин. 

Також в кінці заняття вчитель відзначає команду-переможця та 
найбільш уважних гравців. Може преміювати їх, наприклад, наклейками 
або розмальовками.

Варіанти трансформації заняття для різних вікових груп

Ця гра може проводитися для будь-яких вікових груп. В залежності 
від віку, використовується різна кількість фото. Вибирається і рівень 
складності пошуку. Для дошкільнят потрібні 5-8 найпростіших зображень. 
У середній школи можуть бути опрацьовані всі наявні картинки. Це заняття 
можна проводити окремо, але во ни підходять і для уроків зоології. Адже 
на прикладах з фото зручно досліджувати різні варіанти забарвлення і 
визначати їх особливості у різних груп тварин.

У старших класах варто використовувати гру в курсі загальної 
біології, коли вивчаються питання еволюції. Тут можна поставити додаткові 
питання до картинок, щоб виділити групи тварин із різними варіантами 
маскувального забарвлення.

Урок-гра «Слово, що об’єднує»

Мета уроку: навчання знаходити незвичні зв'язки між різними 
предметами, тренування уважності і спостережливості, формування вміння 
звертати увагу не тільки на зображення, а й на звуки природи.

Обладнання: презентація «Асоціації» (на диску, папка «Слово що об-
єднує»)

Хід уроку
І. Повідомлення теми і мети уроку.
Сьогодні ми з вами маємо знайти слова, які зможуть пов’язати між 

собою різні зображення або звуки. Тобто, те, що ми побачимо на екрані, нам 
слід позначити одним словом або словосполученням. Адже все зображене – 
це різні аспекти одного явища. 
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ІІ. Підготовча робота.
Вчитель пропонує учням розділитися на команди. 
Після цього наводяться правила гри. Коли на екрані з'являється 

слайд із трьома зображеннями, кожна команда має підібрати одне-єдине 
слово або словосполучення, що пов'язує всі зображення. Наприклад, якщо 
є фотографії ялини, берези і дуба, учні мають об’єднати картинки словом 
«дерево». Так учні мають чинити і тоді, коли їм пропонується знайти 
спільне між трьома звуками, які треба уважно прослухати. 

Ніхто не вигукує вголос, що він придумав. Команда має 
порадитись, обрати слово і записати його. Коли всі команди готові, їх 
написи демонструються для загального огляду. Після того, як свої версії 
представлять всі команди, на екрані з'являється правильна відповідь. Кожна 
команда, що відповіла правильно, отримує бал. Всі здобутки фіксуються 
записами на дошці або врученням команді певних відзнак, наприклад, 
цукерок.

ІІІ. Практична робота. 
У ході гри вчитель демонструє запропоновані слайди. Вони 

розрізняються за ступенем складності. Якщо вчитель вважає, що слайд 
є надзвичайно складним, його бажано витерти з презентації перед 
демонстрацією її на уроці. Можна і просто показати такий слайд, пояснивши 
чому ці зображення об'єднуються певним словом. 

ІV. Розв'язання проблеми заняття. 
Вчитель звертає увагу учнів на те, що вони навчилися виділяти 

спільні риси в різноманітних об'єктів, шукати зв'язки між ними. А це – 
важливий крок до вміння класифікувати об’єкти за різними ознаками. 

V. Підсумок заняття. 
В кінці заняття визначається команда-переможець. Учні підраховують 

кількість балів, відмічених на дошці, або кожна команда демонструє свій 
набір цукерок, або інших відзнак. Переможці отримують винагороду.

Варіанти трансформації заняття для різних вікових груп

Гра «Слово, що об’єднує» підходить для будь-яких вікових груп, 
оскільки слайди мають різний рівень складності. 

Для дошкільнят варто використовувати найпростіші завдання, які 
дозво ляють дітям об'єднувати предмети або явища у групи за явними 
ознаками (гриби, ліс). Для заняття варто використати 2-3 слайди з 
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зображеннями, та 2-3 – зі звуками. Адже привчати дітей до вміння слухати 
світ необхідно із найменшого віку. При проведенні «звукового» блоку 
необхідно наголошувати на необхідності поводитися у природі без зайвого 
шуму, не вмикати музику, не галасувати.

Для середньої і старшої школи можуть використовуватися всі 
запропоновані слайди. Їх можна використовувати на уроках біології, 
звертаючи увагу на різні аспекти цієї гри. На уроках ботаніки та зоології 
можна показати, як формується система класифікації, наприклад, 
показавши спільні риси грибів або рослин. На загальній біології можна 
продемонструвати, які спільні риси об'єднують певні біотопи.
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Розділ 8
Проведення проектів
Проект «Юні слідопити»

Мета проекту: навчити дітей звертати увагу не тільки на тварин, а й 
на їх сліди; показати, що сліди несуть великий об’єм інформації про тварин 
або людей, що їх залишили; вчити спостережливості та уваги до дрібниць.

Перший етап – дослідження різниці у слідах русі кроком, бігом, 
стрибках, зупинках.

На цьому етапі учні моделюють ці варіанти руху мокрими долонями 
на дошці. Перебирають долонями, рухаючись кроком та бігом, різко 
зупиняючись. Дов готривала зупинка організовується таким чином: учень 
іде, по команді зупи няється, міцно притуливши долоні до дошки. Після 
цього йому пропонують про говорити 2-3 скоромовки. Вся його увага 
зосереджується саме на них, і він не замислюється над тим, які сліди він 
лишає. Сліди долоньок виходять роз пливчастими.

На цьому ж занятті можна показати зв’язок між розміром сліду та 
того, хто його лишив. Для цього порівнюють сліди долоньок найкрупнішого 
та най дрібнішого учнів.

Другий етап – вивчення слідів різних тварин.
Для цього використовують малюнки слідів різних тварин (Долейш, 

1987; Формозов, 1989). Одразу вводять терміни «слід» та «слідова 
доріжка»

На дошці зображують сліди тварин, їх сліди, слідові доріжки при 
різних типах руху. Учням пропонується зімітувати особливості руху 
тварини, сліди якої зображені на дошці.

Третій етап – проведення екскурсії.
Ця екскурсія детально описана у розділі «Проведення екскурсій».
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Четвертий етап – проведення вікторини.
Ця вікторина обставляється таким чином. 
Учнів поділяють на команди, кожна з яких отримує назву одного з 

індіанських племен (адже індіанці завжди були чудовими слідопитами). 
Учитель пояснює, що племена зібралися на свято, щоб подивитися, хто з 
них найкращі слідопити. І рада вождів дасть всім завдання, по яким і з’ясує, 
хто переможе. Учням пропонується 3 завдання (на диску, папка «Проект 
Юні слідопити», з кн.: Долейш, 1987). Наводимо також відповіді на ці 
запитання.

1. Як пройшла тварина (або тварини) – на вибір. 
– Хто як пройшов? (1 правильна відповідь – 1 бал, максимально 6 

балів) – Вовк ішов, ведмідь ішов, кіт стрибав, лисиця бігла, лелека ішов, 
ворона стрибала. 

– Як рухалась куниця? (максимально 3 бали) – Треба поєднати лінією 
малюнки з особливостями руху куниці та слідові доріжки (1-3, 2-1, 3-2). 

2. Хто пройшов? (максимально 6 балів) – Треба поєднати лінією 
малюнки тварин та їх слідових доріжок (файл «Вікторина - 2 - Хто 
пройшов - відповіді»).

3. Що відбулося? (Завдання підвищеної складності, 1 правильна 
відповідь – 2 бали, максимально 6 балів.)

– Куди подівся птах? – Злетів.
– Чому зникли сліди? – Білка частину шляху пройшла по гілках.
– Чому зникли сліди миші? – Її схопив хижий птах.
Після виконання завдань вчитель показує правильні відповіді та 

визначає переможців.

Повторення матеріалу можливе у наступні роки під час проведення 
екскурсій-розвідок «Юні слідопити».

Варіанти трансформації заняття для різних вікових груп 

Вміння читати сліди зараз майже повністю втрачено. Більше того, 
діти стали досить неспостережливими, не звертають увагу на те, що їх 
оточує. Хороший спо сіб навчити їх придивлятися до навколишнього світу 
– проект «Юні слідо пити». Він підходить для будь-яких вікових груп. Всі 
його етапи практично од наково проводиться для всіх дітей, починаючи 
від молодшої школи. Навіть стар шокласники (і студенти!) з великим 
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задоволенням починають простежувати сліди як людей, так і тварин, і охоче 
беруть участь у екскурсії та у вікторині. 

У вигляді екскурсії (або міні-екскурсії на шкільному подвір’ї) він стає 
при ємним доповненням до уроків біології і в той же час гарною розвагою, 
що пом'якшує напруження навчання у старших класах. 

Часто ці заняття ми проводимо безпосередньо під час екскурсії, 
якщо немає мож ливості провести весь їх блок на уроках біології. Саме під 
час екскурсії ми по казуємо старшокласникам і різницю в слідах під час 
руху, і сліди різних тварин. Най краще це робити на березі Дніпра на піску, 
як частину екскурсії «Дніпрові таємниці», під час якої розповідається про 
водно-болотні угіддя. 

Для дошкільнят «Юний слідопит» проводиться більш спрощено, 
дітям показують різницю у слідах під час різних варіантів пересування, 
а також кілька слідів, які легко знайти під час прогулянки біля дитсадка: 
котів, собак, дрібних птахів. 

Загалом, цей проект може проводитися як блок з кількох занять, або 
у ви гляді окремих додатків до інших уроків – при цьому він є ефективним 
для під вищення уваги дітей до оточуючого середовища. Також він дозволяє 
відвернути ува гу від неперервного використання гаджетів, тим більше, 
коли є необхідність змагатися з ровесниками.

Проект «Учнівська зоологічна конференція»

Мета проекту: поглиблювати екологічні знання дітей та моральні 
переконання в тому, що тільки зберігаючи і охороняючи природу, людина 
збереже саму себе; розвивати почуття відповідальності, творчі здібності 
учнів, формувати активну життєву позицію; виховувати дбайливе ставлення 
до природи; вчитися стисло викладати матеріал та чітко задавати запитання 
та відповідати на них. 

Оформлення приміщення: 
– плакати, фото різних тварин; 
– виставка книг про природу; 
– зображення рідкісних та зникаючих тварин. 

Підготовча робота.
Учні вже мають великий досвід доповідачів, тому задачу слід 

ускладнити.
За тиждень дітям розповідають, що таке конференція. Пропонують 

самим спробувати провести таку конференцію (або школярі самі 
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це пропонують після розповіді). Після цього розподіляють функції 
організаторів конференції. Визначають відповідального за програму (він 
збирає назви доповідей учнів протягом тижня перед конференцією, а потім 
із допомогою вчителя розподіляє їх по секціях), хто буде відповідати за 
технічну організацію конференції (з учнів, які гарно знають комп’ютер) – 
він має надрукувати програму конференції, організаторів солодкого столу.

Всім бажаючим пропонується підготувати на конференцію доповіді 
по таких напрямках:

– необхідність охорони тваринного світу;
– тварини фауни України;
– рідкісні та зникаючі тварини фауни України.
Доповіді першого напрямку будуть представлені на пленарному 

засіданні, інші – на секційних засіданнях. Доповіді мають бути стислими, 
не перевищувати 3 хвилин.

Назви доповідей учні мають повідомити відповідальному за про-
граму протягом 3-5 днів. Пізніше вони не приймаються, адже ще треба під-
готувати програму конференції.

Хід конференції.
Під час конференції проводяться пленарне та секційні засідання. 

Оскільки під час семінарів учні вже отримали навички ведучих, то й 
засідання ведуть вони самостійно. Учитель лише підстраховує ведучих 
та допомагає розібратися зі складними запитаннями. Доповіді на цій 
конференції мало відрізняються від тих, що учні роблять на семінарах. 
Єдина відмінність – це те, що доповідей представлено більше.

В кінці засідання учні за допомогою вчителя складають резолюцію 
конференції, у якій відзначається, що тваринний світ завдяки людській 
діяльності знаходиться під загрозою, його необхідно оберігати. А для того, 
щоб це можна було робити, треба добре знати тварин.

Після конференції на учнів чекає солодкий стіл. Його організують 
відповідальні, поки йде останнє секційне засідання.

Варіанти трансформації заняття для різних вікових груп 

Проект варто проводити, починаючи з другого-третього класу і до 
стар ших класів. Головна мета – надати кожному бажаючому можливість 
виступити з такою доповіддю, яка цікава саме йому. Головне – окреслити 
загальну тематику, причому її можна наблизити до відповідного курсу 
біології (географії, історії, фізики, математики, мов – за умови зв’язку з 
охороною природи). Інколи учні самі обирають цікаву для них тематику 
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конференції. Так, учні 5 класу зацікавилися проблемою великого баклана – 
і зуміли самостійно опрацювати матеріали «дорослої» конференції по цій 
темі, самостійно організували і провели цей захід.

Обов'язковим є два моменти. По-перше, діти мають організувати кон-
ференцію самостійно. По-друге, «перерва на чай» має бути обов'язковою – 
правда, не в якості саме перерви, а на закінчення заняття. Це є приємним 
доповненням, яке створює піднесений святковий настрій. 

Самостійне (з мінімальною допомогою вчителя) проведення тако го 
значного заходу навчає розподіляти обов’язки та задачі, дає учням впев-
неність у своїх силах. 

Категорично не можна давати учням готові матеріали та пропонувати 
їх завчити – це зводить нанівець всі позитивні моменти самоорганізації та 
перетворює творчість на «казенщину».

Проект «Юні журналісти»

Мета проекту: привчити учнів уважно слідкувати за подіями, 
висловлювати свою позицію та чітко її висловлювати. 

Завдання проекту: 
– навчитись виділяти основну думку доповідей;
– навчитись описувати події;
– розрізняти, що таке стаття, замітка, нарис.

Перший етап. Написання резюме доповідей («заміток»).
На цьому етапі в кінці заняття «Екологічний семінар» учні протягом 

5 хвилин пишуть короткі резюме доповідей. Це – тренування перед 
написанням статей та заміток по різних проектах, а також написання статей 
та заміток для проекту «Підтримаємо заповідник». Це короткий опис 
основної думки доповідей, які були представлені на семінарі, 3-4 речення 
на кожну доповідь. Це привчає учнів слідкувати за викладенням матеріалу 
та вчитися письмово висловлювати думку.

Другий етап. Написання статей про проекти. 
Учням пояснюють, що таке статті та замітки. Наводять приклади з 

газет або хороших сайтів новин.
Тепер після проведення кожного проекту виділяється заняття, 

на якому діти мають описати, що робилося в ході проекту, які отримали 
результати та які висновки зробили. Це дозволяє кожному учню, по-перше, 
усвідомити та узагальнити результати проектів, навчитися їх описувати. 
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Це також підготовка до  цілого ряду проектів – наприклад, “Підтримаємо 
заповідник” (стінгазета про заповідник), “Збережемо первоцвіти” (конкурс 
творів), тощо.

Третій етап. Написання творів на конкурс до Дня Землі, що 
проводиться у Канівському заповіднику.

Це – завдання для бажаючих взяти участь у конкурсі. Адже після 
багатьох тренувань учні вже достатньо володіють інформацією та 
термінологією, вміють викладати свої думки.

Проект “Межа можливостей птахів”
(на диску, папка «Проект Межа можливостей птахів»)
 
Проблемне питання. Чи можуть птахи підняти і перенести людину 

на певну відстань так, як це відбувається в казках та дитячих оповіданнях? 

Мета проекту: 
– розширити знання дітей про птахів, їх поведінку та можливості; 
– сприяти подоланню негативних стереотипів щодо загрози від 

птахів; 
– розвивати вміння відшукувати необхідну інформацію, аналізувати 

її та робити висновки; 
– виховувати бажання оберігати птахів. 
Об’єкт дослідження – казки та оповідання, в яких птахи виявляють 

надприродні можливості (перенесення великої маси, незвична поведінка). 
Предметом дослідження є реальні можливості птахів. 

Завдання проекту:
1. Відшукати дитячі казки, оповідання, в яких птахи переносять 

людей. 
2. Прочитати ці твори. 
3. Намалювати ілюстрації до уривків, що найбільш сподобались. 
4. Знайти інформацію про птаха: його поведінку, звички, спосіб 

життя. 
5. Зробити висновок і дати відповідь на проблемне питання. 

На першому етапі учням пропонується знайти твори, в яких 
згадується, що птахи переносять людей. В цих творах слід знайти, про яких 
птахів йде мова. 
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Знайдені твори 
1. Українська народна казка “Івасик-Телесик” (гуси). 
2. Російська народна казка “Гуси-лебеді” (гуси). 
3. Повість-казка “Чудова мандрівка Нільса з дикими гусьми”, Сельма 

Лагерлеф (гуси). 
4. Російська народна казка “Дикі лебеді” (лебеді). 
5. Казка “Дюймовочка”, Г.-Х. Андерсен (ластівка). 
6. Українська народна казка “Котигорошко” (гриф). 
7. Пригодницький роман “Діти капітана Гранта” (кондор). 
8. Українська народна казка “Парубок Василько” (орел). 
9. Українська народна казка “Яйце-райце” (орел). 
10. Казка “Лікар Айболить” (орел). 
11. Арабська народна казка “Подорожі Синдбада-Мореплавця” 

(орел). 

Другий етап – пошук матеріалів про птахів, які згадуються у 
казках. 

На цьому етапі діти збирають дані про цих птахів, роблять про них 
доповіді по звичайній для “екологічних семінарів” схемі, до чого учні вже 
звикли. Але в ході доповіді за допомогою учителя учні звертають увагу на 
риси, важливі для відповіді на проблемне запитання. Отримані результати 
узагальнюють і роблять висновки с. 9–10 вкладки). 

Гуси 
Вага літаючих гусей становить 2,7–4 кг. Якщо гуска важить більше – 

вона не зможе підняти власне тіло (домашні гуси). Має широкий та слабкий 
дзьоб, пристосований до зривання трави. Лапи без кігтів, з перетинками, 
призначені для плавання. 

Висновок: ні в дзьобі, ні в лапках, ні на спині гуси нічого і нікого 
перенести не можуть. 

Ластівка 
Розміром трохи менша за горобця. Маса її тіла становить 18–19 г. 

Підраховано, що ластівка може підняти вантаж вагою до 4 г. 
Висновок: людини з такою вагою не існує. 

Гриф і кондор 
Гриф – найбільший птах фауни України. 
Кондор – найбільший літаючий птах у світі. 
Кігті відносно прямі і негострі, що не дозволяє птахам захоплювати 

та піднімати здобич. Харчуються загиблими тваринами, падаллю. Іноді 
після ситного обіду вони не можуть злетіти. У цьому випадку слабкі крила, 
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пристосовані для ширяючого польоту, не можуть підняти важке власне 
тіло. 

Висновок: будова ніг цих птахів не дозволяє утримувати здобич 
в повітрі, а крила не зможуть розвинути зусилля, потрібне, щоб підняти 
людину. 

Орли 
У птахів масивне тіло, довгі та широкі крила, міцний дзьоб та 

сильні лапи із загнутими кігтями. Проте, щоб підняти людину, вони мають 
недостатню власну вагу – від 2,2 кг до 5 кг. Фізично малу дитину зміг би 
підняти беркут. Але це дуже полохливий і дуже рідкісний птах, який уникає 
людей. В сучасних умовах навіть своє гніздо захищати не буде. 

Висновок: жоден орел не зможе утягти людину. 
Всі висновки виписуються на дошці. В кінці заняття учні по записах 

роблять загальний висновок. 

Висновок 
Існує багато казкових прикладів, в яких описуються польоти людей 

на птахах. Але в реальному житті такого не буває: жоден птах не може 
підняти та перенести на певну відстань людину. Навіть якщо це – дитина! 
Таємниця птахів розкрита! 

Такий підхід до відповіді на проблемне питання привчає дітей 
критично підходити до отриманої інформації, звертати увагу на деталі, 
отримувати інформацію з різних джерел, співставляти її і робити власні 
висновки. 

Варіанти трансформації заняття для різних вікових груп 

Проект дозволяє розвіяти стереотипи, які дуже часто привнесені 
батьками, а також зменшити страхи, пов'язані із природою. Він важливий 
для малих дітей, але може бути цікавим під час проведення уроків фізики, 
адже в такому випадку вивчаються вже не тільки фольклор та казки, але 
і певні фізичні параметри. Тому його можна порадити для проведення не 
тільки у дошкільнят та у молодших класах, а і тоді, коли діти починають 
опановувати новий предмет – фізику. Проект є цікавим і трохи розважальним, 
але дозволяє навчитися підходити до будь-яких питань з наукової точки зору, 
критично, і позбутися забобонів. А також навчити вирішувати найпростіші 
фізичні задачі, які у даному випадку є досить веселими та цікавими. До 
того ж діти поглиблюють свої знання оточуючого світу, дізнаються про 
птахів рідного краю.
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 Проект “Учнівська наукова конференція 
до Дня журавля”

Мета: розширити уявлення дітей про види журавлів та їх охорону, 
включити дітей в пошукову та дослідницьку діяльність; розвивати мовлення 
дітей та вміння триматися перед незнайомою аудиторією; виховувати любов 
до живої природи. 

Обладнання: плакати, малюнки, дитячі доповіді, книги із творами 
про журавлів, репродукції Марії Приймаченко. 

Підготовча робота подібна до тієї, що проводиться перед зоологічною 
конференцією. Визначають відповідальних за програму, технічний супровід 
конференції, оздоблення класу, солодкий стіл.

Учням пропонують знайти матеріали по журавлях світу, підготувати 
про них, а також про згадки журавлів у фольклорі та літературних творах, 
живописі, музиці. Теми доповідей учні мають подати через 3-5 днів 
відповідальному за програму конференції.

Хід конференції 

I. Організаційна частина. 
Ведучий: Сьогодні ми зібралися в цьому залі для проведення 

учнівської орнітологічної конференції, присвяченої Дню журавля. Для 
того, щоб вивчити дану тему, ми зібрали всі доступні матеріали, і сьогодні 
наші юні науковці представляють вам свої роботи. Кореспонденти 
мають представити проблеми охорони журавлів та нашу конференцію, 
присвячену Дню журавля. Фотокореспонденти можуть вести зйомку під 
час конференції. 

Присутні отримують програми конференції, які складені та 
виготовлені дітьми. Нижче наведений приклад такої програми.

Програма конференції 
Пленарне засідання: Журавлеподібні та їх охорона 

(ведуча Майлат Діана) 
Ясніков О. Родина Журавлі 
Додонов К. Журавлі, особливості і загрози 
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Секція: Види журавлів 
(ведучий Кривошея Богдан) 

Завгородня Д. Види, з якими плутають журавлів 
Куртуков І. Сірий журавель в Україні 
Кисла Д. Чорний, сірий, вінценосний журавлі 
Щепак В. Вінценосний та японський журавлі 
Квітко Є. Японський журавель 
Малінська А. Журавель-красавка 
Журавель В. Журавель-красавка 

Секція: Журавлі у літературі та фольклорі 
(ведуча Квітко Єлизавета) 

Пискун О., Зубченко А. Журавлиний край 
Пискун О., Павловський Я., Стаценко В., Туз К. Вірші, загадки, 
прислів’я 
Антонова К., Кривошея Б. Сценка “Журавель і лелека” 
Майлат Д. Музична композиції на скрипці “Журавлик” 

Загальне обговорення і підведення підсумків 
(ведуча Ляховенко Людмила) 

ІІ. Пленарне засідання 
Доповідач 1. 
Родина журавлі 
Журавлі – одні з найшановніших у народі птахів. Характерний 

вигляд, цікава поведінка та гучний голос здавна привернули увагу людей. 
“Журавлями” називають споруди над криницями. “Журавель” – один із 
найдавніших народних танців. З цими птахами пов’язано багато народних 
прикмет. 

Журавлі мають довгу шию, довгі ноги та короткий хвіст. Ріст їх 
95–180 см, вага – 2,5–14 кг. Журавлі видають голосні звуки – характерне 
“кру-кру-кру” – знамените курликання. Ці птахи утворюють пари на все 
життя. Гніздяться на землі, на сухих місцях на болотах. Це перелітні птахи: 
зимують у Північній Африці, Західній та Південній Азії. Навесні, перед 
гніздуванням, журавлі влаштовують характерні “танці”. 

Запитання. 
1. Навіщо танцюють журавлі? 
2. Що означають їх крики, коли вони відлітають у вирій? 
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Доповідач 2. 
Журавлі, особливості і загрози 
Журавлі – це великі та красиві птахи. Більшість під час розмноження 

живуть у болотистій місцевості, подалі від людей. Їхні пари не розпадаються 
цілий рік. Це переважно зерноїдні птахи. У журавлів сильний голос і сумні 
крики. Ще одна особливість – славнозвісні танці: птахи, перекликаючись, 
цілими групами підстрибують, вклоняються та кружляють. Всього є 15 ви-
дів журавлів, серед яких в Євразії представлені 9: сірий, японський, чорний, 
канадський, даурський, індійський, тібетський, стерх, красавка. 

Журавлі – це одна з найвразливіших груп птахів. Сім видів за-
несено до Червоної книги. Основні загрози: руйнація місць гніздування, 
браконьєрство, отруєння на полях, зіткнення з дротами, автомобільні 
дороги. 

Запитання. 
1. Чому отрутохімікати такі небезпечні для журавлів? 
2. Як можливо їх від цього врятувати? 

III. Секційні засідання. 

Після пленарного засідання діти починають працювати по секціях, 
обговорюють доповіді, задають питання, які виникають під час роботи, 
демонструють власні ілюстрації до доповідей. 

Секція: Види журавлів 
Доповідач 1. 
Види, з якими плутають журавлів 
Майже всі плутають журавля з лелекою. А це – помилка. Журавлики 

мешкають на болоті подалі від людей, вони полюбляють тишу. Лелека 
тримається біля людини – їх гнізда розташовані на електричних стовпах, 
деревах, дахах. Чаплі – риболови, живуть біля водойм. Їх ще можна 
розрізнити по зігнутій шиї. 

Завдання. 
Спробуйте розрізнити на малюнках птахів: журавля, лелеку, чаплю. 

Доповідач 2. 
Сірий журавель на р. Сулі (власні спостереження дитини) 
Коли я був на річці Сулі з батьками, то спостерігав за сірими 

журавлями. Мені особливо сподобались, як на світанку співають журавлі. 
Під час експедиції журавлі регулярно зустрічалися від с. Сурмачівка до 
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с. Лу ка. Ми їх реєстрували по парних криках. Було зареєстровано 8 те-
риторіальних пар. Загальна чисельність угрупування сірого журавля на річці 
Сулі складає 10–20 пар та 30–50 осіб, які не розмножуються. Для кращої 
охо рони журавлів на річці Сулі потрібно збільшити Середньосульський 
гідрологічний заказник, як пропонують полтавські вчені. 

Запитання. 
1. Як проводиться облік журавлів? 
2. Чи дійсно в заказниках журавлів більше, ніж навколо? 

Доповідач 3. 
Вінценосний, сірий, чорний, журавлі 
Вінценосний журавель – найяскравіший птах серед своїх родичів. 

Птахи заселяють Африку. Зустрічаються на болотах, річкових долинах, 
навколо озер. Гніздові території вінценосного журавля порівняно невеликі 
– 10–40 га. Ці місця птахи суворо охороняють, маркують “танцями” і 
особ ливими криками. У природі ці красені задерикуваті та агресивні й не 
терплять присутності родичів на своїй території. Вони на них кидаються, як 
на заклятих ворогів. Не терплять також присутності інших птахів. Негайно 
виганяють гусей, качок, дроф, якщо ті завітають у гості. 

Сірий журавель – великий птах. Його вага 4–7 кг, розмах крил понад 2 
метри. Живиться ягодами, молодими пагонами, насінням, комахами, жабами, 
зміями та дрібними гризунами. Гніздиться в Україні на важкодоступних 
болотах Полісся та Лівобережного Лісостепу. Зустрічається в порівнянні 
з іншими видами часто. Але скрізь їх кількість зменшується. Під час 
перельотів спостерігається по всій території нашої держави. Занесений до 
Червоної книги України. 

Чорний журавель – спостерігається в Південно-Східному Сибіру та 
на Далекому Сході. Їх кількість дуже мала і з кожним роком все зменшується. 
Гніздяться парами. Гніздо роблять на землі у вигляді великої купи утоптаної 
трави. Висиджують двох, рідко трьох пташенят. Їдять насіння, трав’янисті 
рослини, комах, жаб, гризунів. Існує Міжнародний фонд охорони чорного 
журавля в США. Також він був занесений в міжнародну Червону книгу. 

Запитання. 
1. Де розповсюдженні ці види журавлів? 
2. Як будують гнізда різні види журавлів? 
3. Як відрізнити вінценосного журавля від сірого? 
4. Чи можна утриманням журавлів вдома врятувати від загрози 

зникнення цього виду? 

102 Є.Д. Яблоновська-Грищенко, Т.Б. Чернявська, В.М. Грищенко



Доповідач 4. 
Вінценосний та японський журавлі 
Найбільший і найкрасивіший птах серед журавлів – це японський. 

Живе у долинах річок, біля озер і боліт. Гнізда будує в глухих місцях із 
грубих стебел тростини і гілок. Відкладає 1–2 яєць, але виживає звичайно 
одне пташеня, бо більше за розміром задзьобує до смерті свого слабкішого 
братця. Птах дуже рідкісний. Він славнозвісний своїми дивовижними за 
красою танцями, тому його любили зображувати на картинах в Японії 
і Китаї. Потерпає від браконьєрства, порушення місць проживання і 
неспокою. 

В Африці живуть вінценосні журавлі, що одержали таку назву 
за особливе тонке золотаве пір’я на голові, яке утворює чуб у вигляді 
своєрідного вінця. Поселяються у заболочених долинах річок. У гніздо 
відкладають 3 яйця. Пташенята, що з’являються на світ, у 2–3 місяці 
починають літати. Ці птахи надзвичайно красиві і величні. Красу і 
грацію вінценосних журавлів можна спостерігати під час їх дивовижних 
елегантних токових танців. Сімейні пари журавлі зберігають усе життя. У 
польоті птах відрізняється від інших справжніх журавлів дуже швидкими, 
навіть поквапливими змахами крил. 

Запитання. 
1. Яке значення японських журавлів в культурі Японії? 
2. Чи допомагає захоплення цим птахом, любов до нього йому 

вижити? 

Доповідач 5. 
Японський журавель 
Найкрасивіший журавель – японський. Це сніжно-білий птах, з 

чорною голівкою, яку прикрашає яскраво-червона “шапочка”. А від ока аж 
до шиї спадає широка біла смужка. Японський журавель – один з найбільших 
журавлів. Його зріст більше 150 см, а маса тіла 10–12 кг. Зустрічаються 
япон ські журавлі в Приморському та Хабаровському краях, а зимують в 
Япо нії та на Корейському півострові. Їдять журавлі, як рослинну їжу, так і 
тваринну (риб, жаб, рачків, молюсків, водяних жуків). Японських журавлів 
занесено до Червоної книги Міжнародного союзу охорони природи. 
Голосний, урочистий, трохи сумний звук – курликання – і є журавлина пісня. 
А коли японські журавлі розкривають свої крила, вони подібні до великих 
білих квіток. Так, ледве торкаючись ногами землі, вони розпочинають свій 
журавлиний танець. Любов японців до журавлів увійшла в традицію. Чудові 
зображення цих птахів зустрічається на картинах, лакових підносах, віялах, 
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на кімоно, навіть на самурайських мечах. В Японії журавель символізує 
щастя, успіх, надію, тому після атомного бомбардування безнадійно хво рі діти 
Хіросіми робили тисячами паперових журавликів з вірою, що виживуть. 

Запитання. 
1. Де саме цей вид розповсюджений на Далекому Сході? 
2. Які є заходи охорони в Росії? 

Доповідач 6. 
Журавель-красавка 
Так називають степового журавля, очевидно, за його граціозність. 

Трапляється красавка від України до Забайкалля. Прилітають вони на 
батьківщину весною. Степи – характерні місця гніздування птахів. Своє 
гніздечко роблять на землі в невеликій ямці. Яйця зеленуватого кольору із 
сірими плямами. У червні з’являються пташенята, вкриті пухом, які можуть 
бігати і брати їжу із землі. Після того, як малеча навчиться літати, птахи 
об’єднуються в зграї і у вересні відлітають на південь. У природі ці птахи 
рідкісні, тому на них не можна полювати, вони потребують охорони. 

Запитання. 
1. Чи можна збільшити його кількість розведенням в неволі? 
2.Чи є такі спроби в Україні? 

Секція: Журавлі в літературі та фольклорі 

Доповідач 1. 
Журавлиний край 
З давніх-давен, долаючи негоду, назустріч сонцю й теплу летять над 

землею журавлі. Куди пролягає їхня нелегка путь? Цікаві очі вдивляються 
в підхмар’я, допитливі вуха вслухаються в тужливе: кру, кру, кру... І вже 
здається, що попереду зграї – сонцесяйний могутній крун (так називали 
журавлів наші давні предки). Його великі й дужі крила виблискують у 
сонячних променях і вказують дорогу іншим птахам. Упевнено веде свою 
зграю крун додому, туди, де затишно й тепло, де небо волошково-синє, а сонце 
лагідне й привітне, де повноводні річки й мальовничі плеса озер, духмяні 
трави й неозорі лани, мирні й працьовиті люди-орачі, що своїми добрими 
руками примножують багатства землі. Знає крун, що немає найменшої 
небезпеки від тих людей, адже люблять і поважають вони птахів, а надто 
журавлів. Ця любов і повага проросли дивним цвітом у народній душі. 
Яких тільки журавлів не вигадали наші предки! Це і дерев’яний журавель 
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біля криниці, і кмітливий журавель з казки, і журавель-мрія з прислів’я... 
Можливо, навіть землю свою назвали вони на честь золотокрилих крунів-
журавлів Україною – журавлиним краєм. 

Доповідач 2. 
Журавель – це символ України. 
Ті люди, які назавжди покинули свою рідну батьківщину, з сумом 

згадують журавлів. 
Журавлі повернулись додому, 
На Вкраїну свою молоду, 
Й принесли вони пісню про долю 
Тих людей, що пізнали біду. 
Тих, хто мусив назавжди залишить 
Батьківщину кохану й братів, 
Тих, про кого поети всі пишуть, 
Що їх голос – журавлиний то спів. 
А з якою радістю ми зустрічаємо цих красенів, коли вони повертаються 

з далеких країв. І скільки смутку у нас на серці, коли відлітають у вирій. 
Між іншим, вирієм називали наші предки рай. Вважали, що птахи саме 
туди відлітають на зиму. 

Чути: кру, кру, кру! 
В чужині умру. 
Поки море перелечу, 
Крилоньки зітру. 
На це люди відповідають: 
Ви летіть від нас, 
Та не забудьте нас! 
Ми вас будем дожидати, 
В віконечко виглядати; 
Не барітеся ви ж там, 
А мерщій летіть ви к нам! 

Інші доповідачі. 
Діалог “Журавель і лелека”. 
Лелека. Я – білий лелека. А ти хто? 
Журавель. Я – сірий журавель. 
Лелека. А чому ти не мостиш собі гнізда на даху будинку чи 

електричному стовпі? 
Журавель. Ми, журавлики, дуже обережні птахи і не підпускаємо лю-

дину ближче, ніж за кілька сотень метрів, тому і оселяємося на глухих болотах. 
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Лелека. Зате ми, лелеки, користуємося любов’ю і повагою у людей. 
Нас називають носіями щастя. Ти якийсь дивний і не зовсім такий, як ми. 
Чому це у тебе у кладці так мало яєць і гніздо на землі? 

Журавель. Ми, журавлики, відкладаємо одне-два яйця і гнізда 
влаштовуємо на купинах болота, іноді у ямці на землі. 

Лелека. Так ось ти який, журавлику! А ми, лелеки, тулимося ближче 
до людей і у нашому гнізді від трьох до шести білих яєць. 

Журавель. Лелеко! Це ж про нас з тобою кажуть, що ми на своїх 
крилах весну приносимо. А людям від цього радісно. 

Лелека. І щастя приносимо. Але давай подумаємо, чим ми 
відрізняємося? Коли час відлітати до теплих країв, ви збираєтеся у зграї? 

Журавель. Збираємось. Ми, журавлі, відрізняємося способом 
польоту. Шикуємося у небесному просторі трикутником або ключем. 
Летимо, вимахуючи крилами. 

Лелека. Ми, лелеки, перед відльотом теж збираємося у зграї. А 
летимо, користуючись силою нагрітого повітря та вітру. 

Журавель. А хіба ти не живеш на болоті? 
Лелека. Ні. Ми влаштовуємо собі гнізда на вершинах зламаних дерев, 

на дахах сільських хат і навіть на електричних стовпах. На луках та болоті 
ми тільки збираємо їжу. 

Журавель. Зовнішній вигляд у нас не однаковий: у журавликів 
оперення сіре і на голові зверху червона плямка. 

Лелека. А ми, лелеки, маємо біле оперення, тільки на крилах є чорні 
пір’ячка. Дуже рідко можна зустріти наших найближчих родичів чорних 
лелек – їх навіть занесли до Червоної книги. 

Лелека і журавель. Ми хоч і не родичі, та обидва приносимо людям 
радість і щастя. 

Діти зачитують напам’ять підготовлені вірші різних авторів про 
журавлів, загадують загадки, виконують музичні композиції. 

IV. Висновки. 

Загальне обговорення та підведення підсумків роботи. Представник 
Черкаського товариства охорони природи нагороджує дітей цінними 
подарунками за цікаво проведену та змістовну конференцію. 

V. Творче завдання. 

1. Випустити стінгазету про проведення конференції. 
2. Оформити виставку підготовлених доповідей. 
3. Зробити фотоколаж про хід конференції. 
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Варіанти трансформації заняття для різних вікових груп

У Дня журавля немає певної офіційної дати, і його можна проводити 
або тоді, коли журавлі відлітають. тобто у листопаді, або коли прилітають 
навесні. Ос новна у проведенні цього заходу – надати дітям можливість 
самостійно підібрати максимальну кількість інформації по темі і найбільш 
яскраво її висвітлити. Конференцію варто проводити як у молодших 
класах, так і у середній і старшій школі. Адже вона потребує досить 
значних зусиль з пошуку інформації, навіть то ді, коли діти вже мають певні 
навички її самостійного пошуку і обробки. Важ ливо і те, що на різних 
секціях (засіданнях) можна дослідити різні аспекти охорони журавлів, від 
біологічних до гуманістичних. Тобто, конференція може проводитися як на 
уроках біології, так і на заняттях гуманітарного блоку.

Для того, щоб захід виявився не тільки інформаційно навантаженим, 
а й приємним, і діти отримали задоволення, ні в якому разі не слід 
відмовлятися від проведення «перерви на чай». Але проводити її обов'язково 
у кінці конференції, що не було «розслаблення». Святкувати краще по 
закінченні конференції. 

Проект «В гості до птахів»

Мета проекту: познайомити учнів з найбільш поширеними птахами 
різних біотопів, навчити розрізняти їх голоси; розвивати творчу уяву, 
вчитися розшукувати інформацію по заданій темі.

Обладнання: записи аудіоекскурсій «В гості до птахів» (на диску, 
папка «Аудіоекскурсії В гості до птахів»), альбоми, кольорові олівці.

Цей проект може виконуватись протягом всіх чотирьох років 
навчання, оскільки складається з 6 окремих блоків з використанням 
аудіоекскурсій до різних місць проживання птахів або у різні пори року (на 
диску, папка «Аудіоекскурсії В гості до птахів»). Кількість блоків можна 
варіювати в залежності від необхідності. Кожен блок складається з двох 
занять. 

1. Заняття на розвиток творчої уяви.
Проводиться воно у такий спосіб. 
Учням пропонують відправитися в уявну мандрівку. В яке місце 

– обирається з матеріалів аудіоекскурсій циклу «В гості до птахів». Учні 
прослуховують аудіоекскурсію. Після цього їм пропонують намалювати 
місце, де вони тільки що побували. Малюють вони під супровід тієї ж 
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аудіоекскурсії, а коли вона закінчується – під звуки голосів птахів, що 
додаються до екскурсії. В кінці уроку малюнки виставляються на загальний 
огляд, обирають найкрасивіші.

Учням пропонують, поки вони слухають та малюють, вибрати 
якогось птаха з екскурсії, і на наступне заняття знайти його зображення та 
підготувати про нього коротеньку (1-2 хвилини) доповідь.

2. Розповіді учнів про птахів, згаданих в аудіоекскурсіях, та 
демонстрація їх зображень.

Перед початком уроку виставляють найкращі малюнки по екскурсії, 
обрані на попередньому занятті.

Учні представляють знайдені зображення птахів, розповідають про 
них, кілька разів прослуховують їх голос.

В результаті подібної роботи набагато краще, ніж при простому 
прослуховуванні, запам’ятовуються голоси птахів. Діти легше співставляють 
голос та вигляд кожного з них. Також учні з'ясовують, що голос також може 
бути ознакою, що однозначно характеризує той чи інший вид птаха.

Варіанти трансформації заняття для різних вікових груп

Проект розрахований переважно саме на молодшу школу. Але 
він може бути використаний як додатковий матеріал при вивченні курсу 
зоології для доповнення звичайних уроків, оскільки він дозволить учням 
краще запам’ятати голоси птахів. Також важливим є встановлення зв’язку 
між певними видами птахів та біотопами, у яких вони мешкають. Ще 
один момент – це покращення уваги дітей до звуків тварин, і, відповідно, 
навчання має поводитися у природі без зайвого шуму. Це є актуальним на 
фоні звички вмикати голосну музику в лісі чи на березі, що суттєво заважає 
диким мешканцям цих місць.

Проект «Книга скарг Природи»
 
Мета проекту – створити “Книгу скарг Природи” і записати в 

неї скарги, що надходять від рослин і тварин, які мешкають на певній 
території у найближчому оточенні дітей; розвивати зв’язне мовлення учнів; 
виховувати любов та співчуття до всього живого. 

Завдання проекту – учасникам доведеться побільше дізнатися 
про ту чи іншу тварину, рослину, щоб потім написати скаргу. Попередньо 
проводиться прогулянка-екскурсія в ліс, парк, сад, щоб поспостерігати за 
станом навколишнього середовища. 
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Перший етап проекту – написання скарг. Це робиться прямо на 
уроці, щоб діти не користувалися сторонньою допомогою. Розповідь 
пишеться від імені тварини чи рослини, починається з опису вибраного 
об’єкту або розповіді про нього, проблем, які зустрічаються в природі. 

Другий етап – обговорення скарг, що надійшли, та відповідь на них. 
“Що ми можемо зробити, щоб виправити становище?” – відповідь на це 
запитання наштовхне дітей на нові практичні проекти. 

Безперечно, “Книга скарг” може бути ілюстрована фотографіями 
об’єктів живої та неживої природи, зроблених дітьми; малюнками, які діти 
підібрали або намалювали самі. А її читання – супроводжуватися творчими 
виступами дітей. 

СКАРГА КОНВАЛІЇ 

Я лісова конвалія. Мабуть, немає людини, яка була б байдужою до 
чарівної краси моїх ніжних, витончених, дуже ароматних квітів. Вони 
здаються виготовленими з якоїсь особливо прозорої, ніжної порцеляни 
надзвичайно майстерними руками лісових гномів. Наче якісь зачаровані 
сріблясті дзвіночки, повисають біленькі квітки на струнких стрілках по-
серед зеленого листя. Я дуже корисна рослинка. Мене іноді називають квіт-
кою хворого серця. З лікувальною метою використовують квітки, рідше 
лис тя або всю надземну частину та кореневище. Дуже цінними є квітки, з 
яких роблять не тільки ліки, а й виготовляють найкращі парфуми. Ми ра-
діємо приходу весни. Але часто нас безжалісно винищують, особливо на 
свя та. Зривають, роблять букети, ми низько нахиляємо голівки, гинемо від 
спраги, потім нас викидають як непотріб. Я закликаю вас завжди пам’ятати 
про необхідність бережливого ставлення до природи, особливо до тих рос-
лин, які користуються дуже великим попитом. Подбайте про те, щоб ми не 
зникли з лісів, адже тоді не буде цінних ліків для людей, хворих на серце. 

Тетяна Білецька 

СКАРГИ ПІДСНІЖНИКІВ 

Я веселий підсніжник. Мене ще називають розвідником весни. Росту 
у лісах та на сонячних галявинах. З’являюсь на світ на початку весни, коли 
тільки починає танути сніг, коли між деревами ще сиро і мокро. У мене 
зелененьке стебельце, невеличкі листочки та білесенькі пелюстки. Я хочу 
попросити у вас допомоги. Адже люди зривають нас на букети, ставлять 
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у вази. Їм чомусь це дуже подобається. Але в тій вазі я простою два дні, 
зів’яну і мене викинуть на смітник. Навіщо мені отаке життя? Невже 
не можна просто прийти до мене в гості і помилуватися моєю красою 
серед живої природи? Нас, підсніжників, залишилось дуже мало. Нашою 
охороною займаються тільки лісники і біологи. Ми занесені до Червоної 
книги. Але навіть це людей це не зупиняє. Схаменіться! Зупиніться, люди 
добрі! Допоможіть нам! 

Андрій Грищенко 

Я біленький метелик на снігу, перша дитина весни. Так, ви правильно 
здогадались – я маленький тендітний підсніжник! І назвали мене так тому, 
що виростаю з-під снігу. Своїм ніжним виглядом приношу людям радість, 
щастя і добро. Мені подобається жити серед природи поряд зі своїми 
подружками, де співають пташки, де світить лагідне сонечко, де так багато 
вологи і світла. Поспішаю квітнути до появи тіні листя від дерев. Мені тут 
затишно і добре. 

Але найбільше я боюся, коли приходить свято 8 Березня. Великі 
натовпи людей бродять по лісу у пошуках підсніжників. Вони зривають 
мене і моїх подружок з цибулинками у великі оберемки, які продають потім 
на базарах. Хто їх купує? Мабуть такі ж жорстокі та безжалісні люди. Чому 
вони мене знищують, я ж такий вродливий? Мені набридло таке знущання, 
але доводиться терпіти. Допоможіть мені, любі друзі, будь ласка! 

Ірина Заварацька 

Я маленька гарненька квіточка, яку називають підсніжником, а 
інколи білим проліском. В мене тендітна ніжна голівка та струнке зелене 
стебельце. Я перша квітка, яка з нетерпінням чекає і зустрічає теплу весну, 
коли ще ніщо не цвіте навкруги. Як тяжко пробивати своєю голівкою 
ще прохолодну землю, крислаті дерева намагаються прикрити мене від 
яскравого та теплого сонечка. А ще приходять злі люди, які знищують мене. 
Вони мабуть не уявляють, якої шкоди завдають природі! І хоч мене занесено 
до Червоної книги України, але з кожним роком нас стає все менше та 
менше. Я дуже прошу всіх людей: пожалійте не тільки нас, а й своїх дітей. 
Бо прийде час, коли краса підсніжника збережеться тільки на малюнках, і я 
не зможу милувати ваше око своєю красою серед живої природи! 

Крістіна Туз 
СКАРГА ПРОЛІСКА 

Я – перша квіточка весни. Ви, напевно, здогадалися, що звуть мене 
проліском. Рано навесні, коли ліс лише починає пробуджуватися, я піднімаю 
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до сонечка свої зелені рученьки-листочки і дивлюсь на небо блакитними 
очима-квіточками. Росту я у листяних лісах, між кленами та берізками. Я 
дуже люблю ліс, бо це моя домівка. Мені затишно й гарно в ньому, але й тут 
я в небезпеці. Мене жорстоко зривають разом з цибулинкою, забуваючи про 
те, що наступної весни я більше не розквітну і не зможу продовжити свій 
рід. Великі букети несуть додому, хоча знають, що я довго не стою у вазі, 
швидко в’яну. Мабуть, люди не розуміють, що рослинки вологих весняних 
лісів не витримують сухе повітря квартир. Люди добрі! Не знищуйте мене! 
В живій природі я довго зможу дарувати вам свою тендітну красу! А вдома 
у вас я швидко загину! 

Анна Малюк 

СКАРГА РОМАШКИ 

Я маленька, запашна ромашка – лугова цариця. Росту на високій та 
стрункій ніжці. Маю квітку з яскраво-жовтою голівкою, яка прикрашена 
білими, ніжними, прозорими і тоненькими пелюсточками. Моє листячко 
дрібне, блідо-зеленого кольору з невеличкими голочками. Можу жити на 
зеленому лузі, біля дороги, на узліссі. Хоч я й тендітна, але приношу велику 
користь вам: лікую малечу і дорослих від різних хвороб. Але інколи мене 
знищують. Спочатку вирвуть з корінням, а потім викинуть на сміття. Не 
розумію, для чого? 

Анна Дюміна 

СКАРГА ПОДОРОЖНИКА 

Я маленький подорожник, трав’яниста лікувальна рослинка з 
дрібними квіточками, зібраними в колос. Маю широке листя овальної 
продовгуватої форми. Найчастіше росту на лугах та біля доріг. Мені 
подобається гратися теплими промінчиками сонечка, вмиватися крапельками 
літнього дощику. Я допомагаю людям загоювати рани, зупиняти кровотечі. 
Але інколи подорожні чи то просто не помічають мене, чи то спеціально 
топчуть ногами. Як же мені тоді боляче від цього і страшно, що вирвуть без 
потреби і викинуть. Допоможіть мені, пожалійте, не зривайте просто так, і 
тоді я вам стану у пригоді! 

Анна Денисенко 

СКАРГА КАЛИНИ 

Я калинка, щедро оспівана народом. Гарна у всі пори року. Весною 
оздоблена невеликими білесенькими квітками. В кінці липня стають помітні 
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кетяги плодів, які розгораються все яскравіше і полум’яніють, наливаючись 
червоним соком. А восени та взимку мене прикрашають гіркі або кисло-
солодкі ягоди. Я немов красива наречена, адже мою красу порівнюють з 
дівочою вродою. Але я не тільки красива, а й корисна рослина. З моїх ягід 
печуть пиріжки. Варять киселі, готують соки і джеми. Свіжі ягоди з медом та 
водою вживають при кашлі, серцевих захворюваннях, виготовляють мазі для 
загоювання ран. Соком калини навіть обличчя очищають, щоб рум’янилося. 
З деревини виготовляють шевські голки, музичні інструменти. Та люди 
мене не дуже цінують. Росту я бездоглядно, ніхто мною не займається. Діти 
ламають гілки, роблять з них рогатки, стріляють недозрілими ягодами. Я 
плачу від болю. За що мене так жорстоко ображають? За те, що я допомагаю 
їм? Бережіть мене, піклуйтеся про мене, а я щедро вам віддячу! 

Оксана Коваленко 

СКАРГА ЯЛИНКИ 

Я зелена, струнка ялинка. Росту в густому лісі і, до речі, не дуже 
швидко. У моїх лісах живе багато тваринок. Їм тут добре ховатися від 
ворогів. Поряд зі мною – ялинки-сестрички, які допомагають очищати 
повітря. Ми наповнюємо ліс приємним ароматом. Птахи теж полюбляють 
наші ліси. Їх приваблюють шишки, які охоче їдять і білки, і миші. Але я 
боюсь новорічних свят. Мені здається, що прийдуть люди із сокирою і 
зрубають мене. А ви спочатку подумайте, що ялинці, яка прикрашатиме 
ваш дім на Новий рік, потрібно рости років двадцять і тридцять навіть. Я 
починаю тремтіти від страху, коли бачу чужинців поряд себе. Люди добрі! 
Ми просимо у вас захисту! Ми ж допомагаємо вам, прикрашаємо ваш 
край. Не рубайте нас! Приходьте на Новий рік до нас у ліс, будемо разом 
святкувати.

 
Тетяна Москалець 

СКАРГА ПОВІТРЯ 

Любі друзі! 
Звертається до вас повітря. Так-так, повітря, яке ви не бачите, не 

відчуваєте на дотик, не чуєте. Але я дуже важливе для всієї планети: для 
звірів, птахів, дерев, квітів, всього живого. А ось люди чомусь не розуміють, 
яке я важливе. Чому ви знищуєте ліси, які дають вам чисте повітря? Мене 
також забруднюють заводи, автомобілі, атомні станції. Дивно, що ви не 
можете зупинитись навіть тоді, коли з’являються озонові діри, коли тануть 
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вічні льоди Антарктиди, коли хворіють ваші діти. А зупинитись потрібно, 
щоб не було запізно. Невже ви хочете жити за принципом “після мене, хоч 
трава не рости”? Друзі! Не губіть мене, не позбавляйте себе майбутнього! 
Зберігаючи мене, ви продовжуєте життя нашої планети. 

З повагою, ваше повітря. SOS! 
Нікіта Янко 

СКАРГА СОБАКИ 

Я собака, походжу від свого дикого предка – вовка. Маю добрий нюх, 
слух і гострий зір, дуже спритний. Можу охороняти житло, перевозити 
вантажі у снігах півночі, служити на кордоні, допомагати на полюванні. 
Кажуть, що собака – це добрий друг людини. Я дарую їм те, що є найдорожчим 
у світі – свою дружбу і відданість, приношу багато радості. Але тоді чому 
вони так часто мене ображають? Смикають за хвоста, залишають голодним, 
виганяють із дому, саджають на ланцюг. Люди! Не забувайте хоча б трохи 
турбуватися про своїх чотириногих друзів, любити їх. Будьте хоча б трохи 
схожими на собак: такими ж вірними, люблячими та добрими! Це лише те, 
що ви можете дати нам за нашу працю і відданість. 

Олена Пискун 

СКАРГИ ВЕДМЕДІВ 

Голові лісового суду Сові. 
Я, Михайло Потапович, здоровий, сильний, мохнатий, але добрий 

ведмідь. За все своє життя я нікого не образив. Давно живу в цьому лісі зі 
своєю сім’єю. Ми постійно користувалися малинником, який служив нам 
для корму. Одного разу, коли ми були відсутні, прийшов сюди Козел, який 
переламав всі кущі малини. І мої маленькі ведмежатка залишилися без ягід. 
Чим мені тепер годувати малечу? Ведмежатка були голодні, а я не міг їх 
за ли шати без нагляду, щоб знайти інший корм для них. По-перше, прошу 
Вас зобов’язати Козла забезпечувати моїх ведмежат ягодами ціле літо. По-
друге, він повинен допомогти заготовити інші харчі нам на зиму. По-третє, 
нехай засадить галявину новими кущами малини, щоб краса мого лісу не 
змінилася! 

Владислав Кукла 

Я великий могутній звір. Маю міцний кремезний тулуб з високою 
холкою та густою шерстю, масивну голову з невеликими вухами та 
очима. Хвіст короткий, який часто повністю прихований в шерсті. У моїх 
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ведмежат на шиї та грудях бувають світлі відмітини, котрі з віком зникають. 
Хоч мене і називають незграбою, але здатний швидко бігати, лазити по 
деревах, спритно та нечутно підкрадатися до жертви. Я всеїдна тварина. 
Можу поласувати комахами та їх личинками, черв’ячками, жабами, рибою. 
Полюбляю ягоди, горіхи, кореневища, траву. А ось дикі бджоли неохоче 
“діляться” зі мною своїм смачним медом, за що потім жорстоко жалять. 
Врятуватись від них можу тільки в річці. Взимку я впадаю в сплячку. Але 
куди поділася зима? Коли я засну? Чи буду я смоктати лапу цієї зими? Коли 
чекати першого снігу? Мабуть, люди змінюють клімат своїм втручанням у 
природу. Невже настане таке потепління, що зима взагалі може зникнути? 
Що мені тоді робити? Я не хочу стати ведмедем-шатуном та ляками вас! 

Діана Майлат 

СКАРГА ЦВІРКУНА 

Ми, цвіркуни, скаржимось на недостатню повагу і нешанобливе 
ставлення до себе. Вимагаємо повернути нам забуту славу “квартиранта-
скрипаля”! Ми здавна були постійними супутниками людей у хатах. Нас 
ніколи не переслідували і не виганяли, навіть навпаки, раділи нашій 
появі. Тому що, по-перше, ми приносимо щастя в дім. Новоселам завжди 
говорили: “Щоб цвіркуни за комином співали – незгоди від вашої хати 
відганяли! ”. По-друге, ми славні сторожі, адже маємо тонкий слух. 
Почуємо легкий шурхіт – і зразу мовчок. Колись давно нас навіть селили 
на ніч в тоненькі коробочки з паперу і залишали на видному місці в хаті. 
Під наш спів господарі засинали, але варто було вночі бодай підкрастись до 
хати чужому – ми дружно замовкали. Господарі прокидались, розбуджені 
тишею. Чуємо ми вушками, які знаходяться під суглобами передніх лапок, 
під “колінцями”. Прислухаючись до звуку, повертаємо не голову, а ніжки. 
По-третє, ми природні скрипалі. Видаємо звуки високо ї частоти і сили, 
подібної до тих, що робить скрипаль. Слухаючи наші серенади, ви знімаєте 
стреси та заспокоюєтесь. Ми – частинка живої природи. Не знищуйте нас, 
не відривайте лапок! Ми хочемо жити і співати вам на радість! 

Світлана Самойленко 

СКАРГА КОШЕНЯТИ 

Я коричневе, вусате, пухнасте, плямисте кошеня. Мене звуть Тимко, 
а ще називають маленькою пантерою – незалежною та волелюбною. 
Полюбляю гратися та солодко спати, їсти рибку та пити молочко. А ще 
я вмію муркотати. Коли трохи підросту, ловитиму мишенят. Але я ще 
маленький, не вмію за себе постояти. Діти тягають мене за хвіст та вуха. 
Штовхають в боки, наступають мені на лапи. На ніч виганяють на вулицю, 
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а там дуже холодно і мокро. Від собак ховаюсь на паркані. Допоможіть 
мені! Годуйте мене, купайте, а головне – любіть! Як хочеться вашої доброти 
та ніжності! 

Анна Антонова 

СКАРГА ВОВКА 

Я маленьке, руденьке, пухнасте вовченя. Коли виросту, стану 
розумним, спритним, витривалим та сильним хижаком. Своїм виглядом 
схожий на собаку. Живу у темному лісі у затишному лігві. Поки я ще 
маленький і нікому шкоди не приношу. Їм те, що приносить мама-вовчиця. 
Ми ж санітари лісу, поїдаємо хворих тваринок. Чому ви, люди, цього не 
цінуєте і намагаєтесь знищити нас: влаштовуєте відстріли на полях, ставите 
капкани на лісових стежках, полюєте на нас із собаками? Ми теж хочемо 
жити! Дайте нам спокій на своїй території! 

Людмила Ляховенко 

СКАРГА БІЛКИ 

Я спритне звірятко, справжній акробат, а звуть мене білка. На голові 
маю стоячі вушка, на кінцях – у вигляді пензлика, який буває тільки взимку. 
Моя прикраса – чарівний хвостик: довгий, пухнастий, красивий, який 
служить мені рулем і парашутом. Задні кінцівки міцні й добре пристосовані 
до великих стрибків. Влітку в мене руде хутро під колір стовбурів сосен, а 
на зиму шерсть линяє і стає сірого кольору. Живлюся я грибами, ягодами, 
комахами, жолудями, яблуками. Я дуже цінний хутровий звір, а тому деякі 
мене вбивають заради хутра. В парках і скверах люди нас підгодовують, 
оскільки в наших лісах мало кормів. Ми швидко звикаємо брати їжу з рук 
дітей, людей. Ми вам довіряємо. А ви нас ловите, саджаєте в клітки, інколи 
знущаєтесь. Ми не хочемо жити в неволі! Не ловіть нас! Для чого вам хутро 
беззахисних тваринок? 

Анжеліка Зубченко 
СКАРГА ЇЖАКА 

Моє тіло, замість волосся, вкрите сотнями міцних колючих голочок, 
які захищають мене від ворогів. А ще допомагають мені переносити матеріал 
для будівництва гнізда у затишному місці. Ви, мабуть, здогадалися, що я – 
їжачок. Довжина мого тіла сягає 20–30 см. Вдень я сплю, а вночі виходжу 
на полювання. За допомогою доброго нюху легко в темряві відшукую комах 
та гризунів, якими харчуюся. Винищуючи шкідників, приношу велику 
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користь людям. Адже ті гризуни можуть бути носіями хвороб. Шкода, що 
маю поганий зір та слух. Коли до мене наближаються люди і починають 
торкатися моїх голочок, відчуваю небезпеку і згортаюся в клубочок. 
Хлопчаки-бешкетники сприймають мене за м’яча і грають у футбол, чим 
завдають мені великого болю. Любі друзі! Любіть братів своїх менших! 
Адже я охороняю ваші ліси, поля, сади і городи. 

Анна Малюк 

СКАРГА ПАВУКА 

Я маленький павучок. Належу до класу павукоподібних. У мене 
немає вусиків, а на грудях є чотири пари ходильних ніг. Можу проживати у 
квартирах, надворі, у лісі. На вигляд я зовсім не страшний, тільки чомусь 
мене часто бояться і діти, і дорослі. Шкода, що можу прожити тільки один 
сезон, а в кінці літа гину. Я – хижак, адже поїдаю переважно комах. Сітки, які 
я плету дуже швидко, різної якості та різного призначення. По одних нитках 
я пересуваюсь вниз або вверх, інші призначені для ловіння комах або для 
зв’язування здобичі. Я дуже корисна тваринка, тому що поїдаю шкідливих 
для рослин комах. А ще моя павутина з прадавніх часів використовувалась 
людьми для загоювання ран! Не вбивайте мене, я жива істота, яка теж хоче 
жити і приносити користь людям! 

Єлизавета Квітко 

СКАРГА ЖАБИ 

Я маленька жабка. Маю коротке тіло без хвостика. Задні ніжки довші 
за передні. Вдень я ховаюсь в темних та сирих місцях, а вночі виходжу 
на полювання. Не кривдіть мене, будь ласка! Деякі діти і навіть дорослі 
бояться мене. Це несправедливе відношення. Ви вважаєте мене шкідливою 
і небезпечною для здоров’я. А я така ж беззахисна і зовсім не бридка. Живу 
собі спокійно біля річки. Від вас нічого не хочу. Я дуже корисна тваринка: 
почищу питну воду, знищу шкідливих комах, а ввечері влаштую концерт. 
Якщо літо дощове, я можу знищувати і слимаків. Адже вони шкодять 
рослинкам городів. Мене можна взяти в руки і не боятися, що на руках 
з’являться бородавки. Змініть своє відношення до мене! Не вбивайте! Не 
топчіть ногами! Я просто маленька жабка! 

Ірина Лисак 
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СКАРГА СИНИЦІ 

Я маленька вертлява жовтогруда синичка. Трішки схожа на горобчика, 
тільки тільце мовби трошки витягнуте, пір’ячко переливається яскравими 
барвами на сонці. Оченята маю чорні, жваві. Дзьобик тоненький та 
гостренький, а хвостик трикутний, ніби загострений. Гніздо будую ближче 
до житла людей, у дуплах, щілинах будівель. Вимощую його дуже старанно 
мохом, шерстю, пір’ям, кінським волосом. Живлюся різноманітною їжею – 
і рослинною, і тваринною. Знищую дуже велику кількість комах. Завдяки 
гострому зору ніяка комашка ніде від мене не сховається. Я приношу 
велику користь вам. Ви мене не ображайте! Я боюся котів, які полюють на 
мене, боюся злих хлопчаків, які кидають по мені камінцями заради забави, 
руйнують мої гніздечка. Я прошу вас бути добрими! 

Владислав Виноградов 

СКАРГА ДЯТЛА
 

Моє життя тісно пов’язане з деревами. Там я харчуюсь, роблю гніздо 
і ховаюсь від ворогів. Так, ви мабуть здогадались, що мова піде про дятла. Я 
маю прямий та гострий дзьоб, який допомагає добувати корм. Мій язичок із 
зазубринками, висовується далеко і дістає їжу із вузьких щілин. Оперення 
зверху чорне з білими плямами на крилах, а на потилиці – червона “шапочка”. 
Мій хвіст твердий та пружний, я на нього спираюсь. Живу там, де є багато 
дерев. Мене називають санітаром лісу, бо знищую велику кількість комах-
шкідників. Але зараз стає менше лісів, бо люди їх знищують, будують нові 
міста, фабрики, дороги. Мене лякає шум машин, поїздів. Я хочу звернутися 
з проханням до людей: облаштовуйте зелені зони, насаджуйте нові ліси, 
щоб мені була робота. Нас і так стало небагато, а тому оберігайте нас! 

Вікторія Любковська 

СКАРГА ЛАСКИ 

Я найменший хижак землі. Довжина мого тіла до 15 см. Хоч я і лісова 
тва ринка, але часто селюся біля житла людей. Звуть мене ласка. Влітку 
маю руде хут ро, а взимку – біле. Маю короткий хвостик. Я дуже корисна 
тваринка, завзято ви нищую мишей і полівок. Незважаючи на малий розмір, 
протягом року знищую декілька тисяч гризунів, зберігаючи зерно. Своє 
гніздо влаштовую в норах мишей, серед каміння, під корінням. Можу жити 
і в скиртах соломи. Завдяки цьому збе рігаю корм для свійських тварин. 
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Полюю в лісах, на полях, луках, а іноді в селах і навіть містах. Плаваю 
добре, а ось по деревах майже не можу лазити. Мисливців приваблюю 
цінним хутром. Я їх боюсь, адже вони мене знищують, щоб зшити собі 
теплий одяг. Благаю вас, люди! Охороняйте нас, адже ми такі корисні! 

Лусік Авоян 
СКАРГА РІЧКИ 

Я велика, повноводна, найбільша річка України – Дніпро. Беру початок 
із Валдайської височини в Росії і впадаю в Чорне море. Найдавніша моя 
назва – Борисфен, але називали мене по-різному: Дніпр, Дніпер, Славутич, 
Славута. Красивий я в різні пори року. У моїй прозорій воді живе багато 
різних риб та інших тваринок. Мої води забезпечують вас електроенергією, 
зрошують поля півдня України, перевозять людей та вантажі. Влітку на 
мальовничих берегах люди можуть гарно відпочити в спеку. Тепер мене 
ніхто не оберігає: безжалісно виловлюється риба, мої береги заростають, 
міліють. А влітку чудові місця відпочинку схожі на великі смітники. Ви 
залишаєте на пляжах весь непотріб або кидаєте його у мою чисту водицю. 
Місцеві заводи перетворюють мене на стічну канаву. Люди, допоможіть 
мені, адже жива природа – це ваш дім! 

Олександр Шимко 

СКАРГА ЗАЙЦЯ 

Я маленький зайчик, лякливий та боязкий. Маю довгі і рухливі 
вушка, які свідчать про дуже добрий слух. Задні ніжки довші за передні, 
тому пересуваюсь стрибками. Живу в місцях, де поле межує з лісом, в 
заростях чагарників, в бур’янах. Веду переважно нічний спосіб життя, адже 
маю багато ворогів: лисиць, куниць, яструбів, сов. Тому вдень відсиджуюсь 
у бур’янах. Споживаю переважно рослинну їжу – зелень, гілочки, кору 
дерев. Я дуже боюсь мисливців, які на мене полюють заради смачного 
м’яса та хутра. Ми гинемо від отруєння хімікатами, що використовуються 
в сільському господарстві. Наша кількість з року в рік зменшується. А ми 
ж робимо навколишній світ красивим і цікавим! Я не вмію розмовляти, але 
хочу попросити вашої допомоги та захисту. Я маю таке саме право на життя 
на цій планеті, як і ви. Прошу вас, ставтесь до мене і моїх братів-тварин так, 
як ви хотіли б, щоб ставились до вас! 

Владислав Щепак 
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СКАРГИ ЛАСТІВОК 

Я яскрава красива перелітна пташка – сільська ластівка. Маю 
гострі чорненькі крила з синім відтінком. На таких крилах можна довго, 
швидко та високо літати. Мій животик біленький, грудка червона, а дзьоб 
маленький. Своє гніздо ліплю з глини, змочую її липкою слиною і грудочка 
за грудочкою ліплю собі житло. Під час польоту, широко відкритим ротом, 
немов сачком, на льоту ловлю мух, комарів. За один раз можу з’їсти 
майже 50 комашок. З цього видно, яка я корисна пташка. Адже допомагаю 
підтримувати рівновагу в природі. Хочу поскаржитись на хлопчаків, які 
інколи руйнують наші гнізда, розбивають яйця, стріляють з рогаток по мені 
та моїх подружках. Це призводить до того, що ми не можемо виростити 
наших малят, ваших помічників. Я звертаюсь до вас з проханням оберігати 
нас і всіляко допомагати! 

Анастасія Малінська 

Я красива і невеличка, легка та дружелюбна з людьми міська ластівка. 
Маю чорні довгі крила та білу грудку, гостренький дзьобик. Живу в містах, 
поблизу людей. Влітку знищую багато шкідливих кузьочок, комарів, мошок, 
насіння бур’янів. Хочу поскаржитись на ворону, котра ламає моє гніздо та 
навіть б’є яйця. На котів, які полюють на мене тому, що для них я гарний 
обід. А також на дітей за те, що вони заради цікавості та забави інколи 
руйнують моє житло з маленькими пташенятами. Та хіба у вас і справді 
немає жалю до моїх діточок? Ви теж маленькі і вже такі жорстокі? Шановні 
люди, діти! У мене до вас прохання: ставтесь до нашого роду з більшою 
турботою. Ми не тільки гарні птахи, а й приносимо вам велику користь. 
Без нас поля швидко заповнили б шкідливі комахи та бур’яни, що згубно 
впливають на урожай. Оберігайте нас! 

Ілля Путій 

СКАРГА МЕТЕЛИКА 

Я великий метелик. Моє тіло товсте, веретеноподібне. На грудях 
маю малюнок, який нагадує людський череп, із схрещеними руками. 
Передні крила у мене темно-бурі, а задні – жовті з двома чорними смугами. 
Ви, мабуть, здогадались хто я? Так, правильно, я метелик бражник мертва 
голова. Живу в садах, парках, полях та лісосмугах. У мене досить цікавий 
спосіб живлення. Я п’ю нектар з квіток. Для цього занурюю хоботок, сильно 
тріпочу крилами, що навіть чути гудіння, зависаю в повітрі і витягую нектар. 
Також живлюся соком плодів, дерев, медом. Ми занесені до Червоної книги 
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України, бо наша кількість дуже зменшилася через діяльність людини. Ви 
знищуєте бур’яни, які охоче поїдає моя гусінь. Застосовуєте отрутохімікати 
для боротьби зі шкідниками рослин. А від цього страждаю не тільки 
я. Прошу у вас допомоги! Не втручайтесь в наше життя! Залиште нас в 
спокої! 

Антонова Катерина 

Варіанти трансформації заняття для різних вікових груп

Проект «Книга скарг Природи» проводиться у молодшій школі, 
але він може бути ефективним для занять більш дорослих учнів. Причому 
у цьому випадку він стає не тільки проектом біологічним, а і швидше 
підходить для уроків мови та літератури, адже написання «скарг» може 
бути зручним, коли потрібні твори на вільну тему. Його можна проводити 
навіть у старших класах, адже він є можливістю вільно висловлюватися 
у незвичайній тематиці. До того ж сприяє підвищенню рівня емпатії і 
зменшення замкненості і недовіри, які характерні для дітей цього віку.

Цей проект може бути також способом непомітної перевірки 
ефективності викладення матеріалу та рівня розуміння його учнями. В 
першу чергу це стосується уроків мовного блоку.

Проект “Народ відбувся як народ 
лиш завдяки своїй природі” 

(Чернявська, Яблоновська-Грищенко, 2012а, 2012б)
(на диску, папка «Народ відбувся як народ»)

 
Завдання проекту: 
– дізнатися про умови проживання народів, різних за етнічним 

походженням, їх традиції та звички; 
– вчити екологічно мислити, аналізувати та робити висновки; 
– розвивати допитливість; вміння самостійно відшукувати необхідну 

інформацію та працювати з науковою літературою; 
– виховувати почуття громадянськості та національної гордості за 

свій народ; почуття дбайливого господаря своєї землі, відповідальності за 
її природу. 

Об’єктом дослідження є взаємозв’язок народу із оточуючою 
природою на прикладі українців, японців та індіанців племені дакота – 
народів, що сильно розрізняються між собою. 
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Предмет дослідження: 
– заняття народу; 
– національна кухня; 
– тип і вигляд житла; 
– національний одяг; 
– народна медицина; 
– мистецтво бою; 
– національні пісні і танці. 

Очікуваний результат: 
– встановлення взаємозв’язку між побутом та культурою народу та 

природою краю, де він сформувався; 
– оформлення проектних робіт за визначеними учнями темами. 

Етапи роботи над проектом: 
Збір матеріалу в межах трьох міні-проектів: “Землероби споконвіку. 

Українці”, “Вершники прерій. Індіанці племені дакота”, “Між горами і 
морем. Японці”. В ході роботи над міні-проектами учні збирають матеріал 
та роблять доповіді. В обговоренні доповідей разом з учителем вони 
виділяють зв’язки між особливостями природи регіону та особливостями 
життя народу. Для прикладу учитель наводить особливості співів різних 
народів: на великих просторах – довгі протяжні пісні (індіанці), у горах 
– багатоголосся (жителі Карпат, Альп, Кавказу), лісостеп – різні варіанти 
співів. Учні виділяють такі зв’язки для кожного з аналізованих елементів 
культури різних народів. Наприклад: лісостеп – багаті ґрунти – землеробство, 
прерії – велика кількість тварин – полювання, морське узбережжя та землі 
– рибальство та землеробство тощо. Такі зв’язки в ході уроку виписуються 
учнями на дошку. 

Міні-проект “Землероби споконвіку. Українці” 

Основними заняттями українців споконвіку були землеробство та 
скотарство. Займалися також бджолярством, мисливством, рибальством 
тощо. 

Основою харчування завжди був хліб, каші, пізніше – картопля, та 
м’ясні страви – продукти землеробства та скотарства. 

Одяг робили з тканин тваринного (пряли шерсть свійських тварин) та 
рослинного (знову ж – вирощеного людьми) походження. За рахунок осілості 
можливо було мати інструменти для прядіння та ткацтва. Використовувався 
також одяг зі шкіри свійських тварин. Одяг часто оздоблювався вишивкою 
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нитками. Взуття – переважно шкіряне, різне для зими та літа. 
Будинки будували капітальні, тимчасових споруд, крім куренів 

мисливців та рибалок, майже не використовували. В залежності від 
наявності матеріалів будинки робили – серед лісів – з дерева, за нестачі 
лісів – на дерев’яній або очеретяній основі – глиняні (мазанки). В безлісних 
місцях з великою кількістю каміння – кам’яні. 

У народній медицині використовували значну кількість рослин. 
Часто їх збирали у лісах та на луках, але багато лікарських рослин культи-
вуються – згадати хоча б калину, любисток, м’яту та ін. В лікарських цілях 
широко використовували продукти бджолярства. 

Міні-проект “Вершники прерій. Індіанці племені дакота” 

Індіанці – це назва корінного населення Америки. Існує багато 
племен індіанців, що сильно різняться між собою. Мови їх належать навіть 
до різних мовних сімей. Перші індіанці збирали рослини і полювали. 
Окремі племена займалися примітивним землеробством, їм вдалося 
одомашнити деяких тварин. Сприятливий клімат, безкраї цілинні землі 
давали змогу вирощувати кукурудзу – основний продукт харчування 
давніх індіанців, а також гарбузи, квасолю, перець. Уздовж північно-
західного узбережжя племена жили рибальством. Після витіснення 
індіанців білими переселенцями до прерій спосіб життя індіанців суттєво 
змінився. Індіанці прерій, до яких відносяться і дакота – кочівники, що 
жили полюванням, основою їх побуту було полювання на бізонів. Воно 
стало набагато доступнішим після появи коней (завезених білими і 
здичавілих) – знаменитих мустангів. Існувало колективне полювання на 
бізона. Індивідуальне полювання було найсуворішим чином заборонено і 
порушник заборони жорстоко карався. 

Основні страви індіанців виготовлялися з м’яса впольованих тварин. 
Традиційною стравою індіанців є джеркі (в’ялене м’ясо) та пемікан (сушене 
м’ясо, перетерте з ягодами та тваринним жиром). В’ялення м’яса було 
одним з перших людських принципово важливих методів збереження їжі 
для виживання. Таке м’ясо зберігало поживні речовини та смакові якості. 
Також розповсюджені страви з жолудів, кукурудзи, бобів. Значну кількість 
страв готували з дикого американського рису, який не культивували, а 
збирали на озерах. Цікаво, що дикий рис має чорний колір зернят. Його 
назва в мові дакота – “psin” – “рис”, а от назва звичного нам рису – “psin 
ska” – “білий рис”. 

Одяг племені дакота був переважно шкіряний, замшевий або 
з дубленої шкіри. Адже в умовах кочового життя можна обробляти 
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шкури, але неможливо використовувати обладнання для ткацтва. Часто 
його прикрашали хутром горностая та бахромою, розфарбовували та 
оздоблювали вишивками шкірою, пізніше – бісером. Костюм чоловіка 
скла дався з сорочки, легінсів, поясу. Жінки носили довгі сукні з оленячої 
шкіри. Особливістю одягу індіанців була настегнова пов’язка – довгий пря-
мокутний шматок тканини з дубленої оленячої шкіри або шерсті тварин. 
Щоб захистити шкіру ніг і зігрітися, носили гетри або легінси – одяг на 
кож ну ногу окремо, який підв’язувався до поясу. На ноги індіанці одягали 
схоже на тапці з мотузкою шкіряне взуття – мокасини. 

Гостроверхі тіпі – житло племені дакота – мають конічну форму, 
покриті зшитими шкурами бізонів. Дим від багаття виходив через 
центральний отвір в покрівлі, який під час дощу прикривали. До речі, слово 
“тіпі” походить з мови дакота. Інший тип житла – вігвам – з жердин, які 
покриваються гілками, корою, шкірою тварин. Має склепінчасту форму. 
Часто назви “вігвам” та “тіпі” вживають як синоніми, що є помилкою. 
Сучасні переносні житла – вігвами та тіпі – використовуються тепер ви-
ключно як житла сезонні – мисливцями, рибалками, збирачами диких пло-
дів і кленового соку, лісозаготівельниками. 

Зброя – лук, томагавк, спис, гнучка палиця та ін. Зброя пристосована 
як для близького бою, так і використання вершниками. 

Народна медицина. Індіанцями використовувалися для лікування 
рослини прерій. Так, добре нам відома рослина ехінацея пурпурна по-
ходить з Північної Америки. Вона використовувалося з давніх-давен ін-
діан ськими племенами як могутній імуностимулятор, знеболюючий і 
протизапальний засіб, а її коріння – для лікування ран. Значною мірою 
лікування також спиралося на використання внутрішніх сил організму. 
Широко застосовувалося навіювання. 

Міні-проект “Між горами і морем. Японці” 

Ця країна розташована на островах у Тихому океані, тому здавна 
люди тут займалися рибальством, робили човни. Селяни вирощували 
овочі, фрукти, розвивалося землеробство. Більше всього сіяли рис, чай. 
Ці продукти з задоволенням купували торговці з інших країн. Також дуже 
цінився японський шовк. Для цього треба було вирощувати сади шовковиць, 
розводити тутових шовкопрядів і робити тканину з цієї сировини. Японці 
розводили дуже багато різних квітів. Вони навчилися робити з них 
композиції, які носять назву “ікебана”. Виготовлялися ще й дзеркала, які 
виконували магічну функцію в різних древніх ритуалах. Дзеркала нібито 
відбивали зло і різні напасті. 
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Історію японської кухні можна простежити з давніх-давен. Тогочасні 
кухарі створили такі страви, які відомі і до сьогодні. Рис – японський хліб, без 
якого не можна помислити традиційний стіл. Найчастіше японці їдять його 
без будь-яких приправ, масла і навіть солі, пояснюючи це тим, що рис і без 
того має тонкий та багатий смак. Прикладом додавання до рису інгредієнтів 
та приправ є суші. Типово японською стравою є сасімі. Приготування його 
не забирає багато часу, оскільки це – просто шматочки свіжої морської риби 
та продуктів моря (білі шматочки свіжо нарізаного кальмара, креветки та 
молюски), котрі їдять, вмочуючи в соєвий соус. Страву подають з місцевим 
різновидом цибулі, огірками, м’ятою, японською редискою і хроном. 

Архітектори Японії навчилися будувати такі споруди, які не 
руйнуються при землетрусах, адже Японія знаходиться в зоні сейсмічної 
небезпеки. Основою традиційного японського будинку є каркас, 
змонтований з грубо оброблених дерев’яних брусів, який надає споруді 
достатню жорсткість і зменшує можливість руйнування при землетрусах. 
Влітку, коли в Японії дуже жарко і волого, стіни розсуваються, щоб будинок 
провітрювався. Взимку ж, коли стає холодніше, стіни зсуваються так, щоб 
створити невеликі внутрішні кімнати, які легко обігрівати жаровнями. 

Традиційним жіночим і чоловічим одягом є кімоно, яке робиться 
вручну – починаючи від виготовлення дорогоцінної тканини і закінчуючи 
пошиттям. 

Японія славиться своїми бойовими мистецтвами, такими як дзюдо, 
карате, айкідо, кендо та інші. Взагалі в Японії дуже розвинені техніки бою 
без зброї, яка за всіх часів була дуже дорогою. Зброя ж, виготовлена зі 
складних сплавів, не має аналогів у світі. Деякі секрети її виготовлення, на 
жаль, втрачені. Слід відмітити, що техніки бою пристосовані для пішого 
бійця, адже Японія – країна гір. 

Наступним етапом став творчий звіт учнів – костюмований урок-гра, 
у ході якої учні, поділені на команди, відтворили костюми народів, про які 
розповідали. У просторому тіпі гостей – українців та японців – приймали 
індіанці дакота. Учні порівняли “свою” природу з природою, серед якої 
живуть інші народи, показали, чому саме такі одяг, будинки, страви є у 
кожного з народів. У ході уроку учні показали традиційні пісні й танці 
“своїх” народів, техніки бою, і навіть скуштували традиційні страви. В кінці 
уроку учні підвели підсумок проекту: з’ясували, що людина з’явилася на 
світ як частина природи, і тому її існування повністю залежить від природи! 
Усе, що ми їмо і п’ємо, у що вдягаємось і де живемо, бере свій початок у 
навколишньому середовищі. Тож ми зробили висновок, що кожний народ – 
відбувся як народ лиш завдяки своїй природі! 

124 Є.Д. Яблоновська-Грищенко, Т.Б. Чернявська, В.М. Грищенко



Після закінчення проекту на основі зібраного матеріалу учні по міні-
проектах створили презентації про побут і культуру досліджених народів 
(на диску, директорія «Проект народ відбувся як народ»). 

Варіанти трансформації заняття для різних вікових груп

Цей проект багатоплановий. Він підходить для реалізації починаючи 
з дитсадків і до рівня студентів вищих навчальних закладів. 

У дитсадку проект проводиться як театралізоване свято. На ньому 
акцентується увага на тому, що одяг, інструменти, і навіть пісні розвиваються 
неоднаково у різних народів. Це відбувається через особливості природи, 
наявність тих чи інших ресурсів і через те, що люди бачать різних тварин 
і рослини. 

У середній школі основний акцент може робитися як на пошук 
інформації, так і на важливість театрального виступу і пояснення тих чи 
інших соціокультурних феноменів. Дуже цікавим аспектом проведення 
таких занять є те, що вони можуть використовуватися в якості свого роду 
тренінгів, які сприяють розвитку толерантності і поваги до інших народів. 
Таким чином, цей проект, що закінчується театралізацією, підходить 
абсолютно всім віковим групам учнів і може трансформуватися під будь-які 
заняття гуманітарної сфери і навіть для надання психологічної допомоги. 

Нижче ми пропонуємо один з вариантів подібного тренінгу, 
розроблений з нашою допомогою для школярів на основі даного проекту 
колишнім учнем, що займався по програмі «Екохвилинки», студентом-
психологом А.В. Грищенком.

Тренінг “Кожен народ особливий, як квітка своєї 
землі”

Надивившись кіно, діти люблять уявляти себе 
то запорізькими козаками, 
то відважними індіанцями 

чи гордими самураями 
або загадковими ніндзя.

Завдання тренінгу: знайти унікальні та спільні риси народів, різних 
за етнічним походженням, побачити красу їх традицій та звичаїв та їх 
зв’язок з землею, на якій вони живуть.
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Мета: навчитися приймати те, що є відмінним від звичного, з 
повагою та цікавістю; аналізувати та робити висновки без уваги до 
пропаганди; розвивати допитливість, виховувати почуття громадянськості 
та національної гордості за свій народ – рівний серед рівних, почуття 
відповідальності за природу свого краю. 

Очікуваний результат: 
– встановлення взаємозв’язку між побутом та культурою народу та 

природою краю, де він сформувався; 
– пошук спільних рис у культурі та побуті різних народів;
– побудова дружнього відношення до тих, хто відрізняється від 

тебе. 

Пропонується проводити (за можливості) у вигляді костюмованої 
гри, коли 3 групи учнів одягаються у костюми різних народів.

Етапи роботи

Вступна частина
Актуалізація знань
Згадки про особливості культури трьох народів: 
“Землероби споконвіку. Українці”, 
“Вершники прерій. Індіанці племені дакота”, 
“Між горамиі морем. Японці”. 

В ході роботи за цими темами згадують та обговорюють особливості 
культури та побуту вказаних народів і виділяють зв’язки між особливостями 
природи регіону та особливостями життя народу. 

Для прикладу наводять особливості співів різних народів: на великих 
просторах – довгі протяжні пісні (індіанці), у горах – багатоголосся (жителі 
Карпат, Альп, Кавказу), лісостеп – різні варіанти співів. 

Учні виділяють особливості та зв’язки для кожного з аналізованих 
елементів культури різних народів. Наприклад: лісостеп – багаті ґрунти 
– землеробство, прерії – велика кількість тварин – полювання, морське 
узбережжя та землі – рибальство та землеробство тощо. Такі зв’язки 
виписуються на дошку. 

У ході актуалізації та виявлення очікувань щодо тренінгу можна 
поділитися на команди – кому який народ цікавіше представляти.
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Знайомство: 
Учні остаточно діляться на команди та відтворюють костюми 

народів, про які згадували. 

Зустріч відбувається «у просторому тіпі» (на підлозі, сидячи у колі): 
гостей – українців та японців – приймають індіанці дакота. «Гості» заходять, 
вітаючись традиційним для свого народу способом. 

Основна частина

Теоретичний блок

Учні порівнюють культуру природу “свого народу” з природою, серед 
якої живуть інші народи, показують, чому саме такі одяг, будинки, страви 
є у кожного з народів – і що це життєва необхідність, і нічого смішного у 
таких незвичних особливостях побуту немає. 

Кожна команда коротко розповідає про «свій» народ:

Українці. Основними заняттями українців споконвіку були 
землеробство та скотарство. Займалися також бджолярством, мисливством, 
рибальством тощо. Основою харчування завжди був хліб, каші, пізніше – 
картопля, та м’ясні страви – продукти землеробства та скотарства. Одяг 
робили з тканин тваринного (пряли шерсть свійських тварин) та рослинного 
(знову ж – вирощеного людьми) походження. За рахунок осілості можливо 
було мати інструменти для прядіння та ткацтва. Використовувався також 
одяг зі шкіри свійських тварин. Одяг часто оздоблювався вишивкою 
нитками. Взуття – переважно шкіряне, різне для зими та літа. Будинки 
будували капітальні, тимчасових споруд, крім куренів мисливців та 
рибалок, майже не використовували. В залежності від наявності матеріалів 
будинки робили – серед лісів – з дерева, за нестачі лісів – на дерев’яній 
або очеретяній основі – глиняні (мазанки). В безлісних місцях з великою 
кількістю каміння – кам’яні. У народній медицині використовували значну 
кількість рослин. Часто їх збирали у лісах та на луках, але багато лікарських 
рослин культивуються – згадати хоча б калину, любисток, м’яту та ін. В 
лікарських цілях ши- роко використовували продукти бджолярства.

Індіанці племені дакота. Індіанці – це назва корінного населення 
Америки. Існує багато племен індіанців, що сильно різняться між 
собою. Мови їх належать навіть до різних мовних сімей. Перші індіанці 
збирали рослини і полювали. Окремі племена займалися примітивним 
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землеробством, їм вдалося одомашнити деяких тварин. Сприятливий 
клімат, безкраї цілинні землі давали змогу вирощувати кукурудзу – 
основний продукт харчування давніх індіанців, а також гарбузи, квасолю, 
перець. Уздовж північно-західного узбережжя племена жили рибальством. 
Після витіснення індіанців білими переселенцями до прерій спосіб життя 
індіанців суттєво змінився. Індіанці прерій, до яких відносяться і дакота – 
кочівники, що жили полюванням, основою їх побуту було полювання на 
бізонів. Воно стало набагато доступнішим після появи коней (завезених бі-
лими і здичавілих) – знаменитих мустангів. Існувало колективне полювання 
на бізона. Індивідуальне полювання було найсуворішим чином заборонено 
і порушник заборони жорстоко карався. Основні страви індіанців ви го-
товлялися з м’яса впольованих тварин. Традиційною стравою індіанців є 
джеркі (в’ялене м’ясо) та пемікан (сушене м’ясо, перетерте з ягодами та 
тваринним жиром). В’ялення м’яса було одним з перших людських прин-
ципово важливих методів збереження їжі для виживання. Таке м’ясо 
зберігало поживні речовини та смакові якості. Також розповсюджені 
страви з жолудів, кукурудзи, бобів. Значну кількість страв готували з ди-
кого американського рису, який не культивували, а збирали на озерах. Ці-
каво, що дикий рис має чорний колір зернят. Його назва в мові дакота – 
“psin” – “рис”, а от назва звичного нам рису – “psin ska” – “білий рис”. Одяг 
пле мені дакота був переважно шкіряний, замшевий або з дубленої шкіри. 
Адже в умовах кочового життя можна обробляти шкури, але неможливо 
ви користовувати обладнання для ткацтва. Часто його прикрашали хутром 
горностая та бахромою, розфарбовували та оздоблювали вишивками шкі-
рою, пізніше – бісером. Костюм чоловіка складався з сорочки, легінсів, 
поясу. Жінки носили довгі сукні з оленячої шкіри. Особливістю одягу ін-
діанців була настегнова пов’язка – довгий прямокутний шматок тканини 
з дубленої оленячої шкіри або шерсті тварин. Щоб захистити шкіру ніг і 
зігрітися, носили гетри або легінси – одяг на кожну ногу окремо, який під-
в’язувався до поясу. На ноги індіанці одягали схоже на тапці з мотузкою 
шкі ряне взуття – мокасини. Гостроверхі тіпі – житло племені дакота – мають 
конічну форму, покриті зшитими шкурами бізонів. Дим від багаття виходив 
через центральний отвір в покрівлі, який під час дощу прикривали. До речі, сло-
во “тіпі” походить з мови дакота. Зброя – лук, томагавк, спис, гнучка па ли ця та 
ін. Зброя пристосована як для близького бою, так і використання вершниками.

Японці. Ця країна розташована на островах у Тихому океані, 
тому здавна люди тут займалися рибальством, робили човни. Селяни 
вирощували овочі, фрукти, розвивалося землеробство. Більше всього сіяли 
рис, чай. Ці продукти з задоволенням купували торговці з інших країн. 
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Також дуже цінився японський шовк. Для цього треба було вирощувати 
сади шовковиць, розводити тутових шовкопрядів і робити тканину з цієї 
сировини. Японці розводили дуже багато різних квітів. Вони навчилися 
робити з них композиції, які носять назву “ікебана”. Виготовлялися ще 
й дзеркала, які виконували магічну функцію в різних древніх ритуалах. 
Дзеркала ніби-то відбивали зло і різні напасті. Історію японської кухні 
можна простежити з давніх-давен. Тогочасні кухарі створили такі страви, 
які відомі і до сьогодні. Рис – японський хліб, без якого не можна уявити 
традиційний стіл. Найчастіше японці їдять його без будь-яких приправ, 
масла і навіть солі, пояснюючи це тим, що рис і без того має тонкий та 
багатий смак. Прикладом додавання до рису інгредієнтів та приправ є 
суші. Типово японською стравою є сасімі. Приготування його не забирає 
багато часу, оскільки це – просто шматочки свіжої морської риби та про-
дуктів моря (білі шматочки свіжо нарізаного кальмара, креветки та мо-
люски), котрі їдять, вмочуючи в соєвий соус. Страву подають з місцевим 
різновидом цибулі, огірками, м’ятою, японською редискою і хроном. 
Архітектори Японії навчилися будувати такі споруди, які не руйнуються 
при землетрусах, адже Японія знаходиться в зоні сейсмічної небезпеки. 
Ос новою традиційного японського будинку є каркас, змонтований з грубо 
оброблених дерев’яних брусів, який надає споруді достатню жорсткість і 
зменшує можливість руйнування при землетрусах. Влітку, коли в Японії 
дуже жарко і волого, стіни розсуваються, щоб будинок провітрювався. 
Взимку ж, коли стає холодніше, стіни зсуваються так, щоб створити 
невеликі внутрішні кімнати, які легко обігрівати жаровнями. Традиційним 
жіночим і чоловічим одягом є кімоно, яке робиться вручну – починаючи 
від виготовлення дорогоцінної тканини і закінчуючи пошиттям. Японія 
славиться своїми бойовими мистецтвами, такими як дзюдо, карате, айкідо, 
кендо та інші. Взагалі в Японії дуже розвинені техніки бою без зброї, яка за 
всіх часів була дуже дорогою. Зброя ж, виготовлена зі складних сплавів, не 
має аналогів у світі. Деякі секрети її виготовлення, на жаль, втрачені. Слід 
від мітити, що техніки бою пристосовані для пішого бійця, адже Японія – 
країна гір.

Практичний блок

У ході тренінгу команди демонструють традиційні пісні й танці 
“своїх” народів, техніки бою, і навіть пропонують скуштувати традиційні 
страви – причому у відповідності зі звичаями народів: тут і чайна церемонія, 
і звичай індіанців, коли гостей частують чоловіки, і пишна гостинність 
українців. 
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Заключна частина

Підсумок проекту
Учасники з’ясувують, що людина з’явилася на світ як частина 

природи, і тому її існування повністю залежить від природи. І всі звичаї і 
побут – це наслідок того, як людина діяла, щоб вижити. Нічого поганого у 
відмінностях немає – це просто необхідність, що склалася століттями. 

Театральне «вживання» в роль того чи іншого народу – це можливість 
зсередини відчути його, і це призводить до більш глибокого його розуміння. 
А розуміння викликає доброзичливе ставлення.

Спілкування «трьох різних народів» за одним столом – гарний спосіб 
зрозуміти один одного.

Обговорення підсумків відбувається під час спільної їжі з традиційних 
страв різних народів – це полегшує розуміння, що у кожного є щось гарне.

Після підведення підсумків наступає момент переходу до 
релаксації.

Релаксація
Це також продовження спільного частування та обговорення тих 

моментів, що здалися найкрасивішими. Учасники у цей час розкуті і не 
відчувають бажання відштовхнути інше – адже воно у прямому сенсі стає 
смачним.

Завершення тренінгу
Прощання за звичаями різних народів і повернення до звичного 

сучасного вигляду.

Проект “Екологічний детектив”
 
Завдання проекту: 
– дізнатися про умови проживання різних видів морських тварин та 

загрози для них; 
– розвивати вміння самостійно відшукувати необхідну інформацію, 
працювати з науковою літературою, вміння співставляти дані для 

отримання нової інформації; 
– виховувати почуття відповідальності за природу. 
Очікуваний результат – встановлення причин загибелі тварин на 

морському узбережжі та винуватців цього. 
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Етапи роботи над проектом: 
Перший етап – постановка задачі, зав’язка “екологічного детективу”: 

на березі моря неподалік одного великого міста знайдено велику кількість 
загиблих морських тварин: риб-голок, барабульок, камбал, крабів, 
переважно дрібних розмірів. Виникає питання: чому вони загинули? Були 
на це природні причини чи винні антропогенні чинники? І які саме? Хто 
винуватець цього? Учні (“детективи”, “аналітичний відділ”) вирішили 
знайти відповіді на ці запитання. 

На другому етапі учні збирають матеріал про види, представників 
яких було знайдено на березі. Під час доповідей про біологічні особливості 
цих тварин учні за допомогою вчителя складають таблицю, в якій відмічають, 
чи могли ті чи інші природні фактори викликати їх загибель. Якщо якийсь 
чинник (шторм, перегрів води, локальне зниження солоності внаслідок 
злив) міг викликати загибель тварин всіх зі знайдених видів, можна 
було б вважати, що саме він і призвів до неї. Та учні довели, що жоден з 
розглянутих впливів НЕ міг викликати загибель всіх знайдених видів. Тому 
діти припустили, що в загибелі тварин винна діяльність людини. 

Третій етап – по вже опрацьованій схемі учні проаналізували різні 
антропогенні чинники, що могли призвести до загибелі тварин. Звівши дані 
в таблицю, школярі дійшли висновку, що причиною катастрофи стали скиди 
токсичних сполук якимось підприємством. Тепер залишилося відповісти 
на останнє запитання: хто це все скоїв? 

Четвертим етапом став пошук винуватця. Учні вирішили 
подивитися, які саме підприємства могли нашкодити. Склали список 
підприємств міста, неподалік якого загинули тварини. Його аналіз показав, 
що пекарні та фабрики, що виготовлюють харчі, навряд чи могли отруїти 
воду. Аварій каналізаційних колекторів у цей час не було. Лише один завод 
– по виготовленню добрив – дійсно міг отруїти воду. Висновок: найшвидше, 
саме він і був винуватцем катастрофи. 

Одразу в дітей виникло питання: як вони можуть вплинути на 
цей завод, щоб більше він не губив природу? Було визнано, що учні, на 
жаль, не можуть поставити незадовільну оцінку директорові заводу або 
вигнати його з кабінету, як поганого учня – з класу. Прийнято рішення: не 
купувати продукцію заводу-забруднювача, поінформувати людей. А для 
цього потрібно зняти відеофільм – “Екологічний детектив”. Чим школярі 
на наступних заняттях екохвилинок і зайнялися – в ролі акторів, операторів 
і режисерів. Учителям лишилося тільки їм трохи допомогти. 
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Варіанти трансформації заняття для різних вікових груп

Це один з найцікавіших для учнів проектів, коли кожен може 
випробувати себе у ролі детектива, намагаючись визначити джерела тих 
чи інших екологічних проблем і пропонуючи свої варіанти їх вирішення. 
Більше того, цей проект після того, як учні з'ясують корені екологічної 
проблеми, з якою вони зіткнулися, може перерости у цикл практичних 
акцій по зменшенню негативних впливів на оточуюче середовище. Його 
можна проводити для учнів будь-яких класів, починаючи з 3-4, адже у 
проекті основне – це вміння шукати інформацію і робити логічні висновки. 
Оскільки заняття проекту проводяться таким чином, що майже вся активність 
належить дітям, а вчитель лише контролює наскільки достовірно підібрана 
інформація, це заняття може призводити до дуже незвичайних висновків. 
Учні працюють самостійно, і їм практично не треба нічого пояснювати. 

Питання детективу може бути будь-яким, від проблеми загиблих 
тварин після викиду забруднення вод і до питання, чому зникли мамонти. 
Серед опрацьованих на наших заняттях 
– проблема загибелі морських тварин біля Одеси (учні дійшли висновку, що 
тварини загинули внаслідок потрапляння у воду викидів одного з заводів);
– питання вимирання мамонтів (учні «виправдали» первісну людину, 
звинувачену у знищенні цього виду, оскільки пов’язали вимирання зі 
змінами клімату);
– проблема збільшення чисельності чорного лелеки (пропозиція активно 
охороняти ліс навколо гнізд птаха, зменшувати турбування птахів у 
гніздовий період).

В любому випадку таке дослідження вимагає аналізу великого 
масиву матеріалів, широкого обговорення, і вміння разом підготувати певні 
висновки. Такий проект сприяє вмінню критично відбирати інформацію, 
а у старших класах ще і дозволяє звернути увагу на юридичні питання 
забруднення середовища і охорони природи, тому «Екологічний детектив» 
може використовуватися не тільки на біологічних уроках, а і на заняттях 
гуманітарного блоку.

Проект “Наш власний екологічний фільм”
(на диску, папка «Фільм Екохвилинки»)

Мета проекту: узагальнити власні знання, навчитися передавати їх 
іншим.

Завдання проекту: 
– дізнатися, з яких частин складається фільм та як його знімають;
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– самостійно написати сценарій фільму;
– самостійно зняти фільм.

Етапи роботи над проектом: 
1. Постановка задачі. 
Учням пропонують самим зняти фільм по одному з проектів. 

Розповідають про жанри фільмів – науково-популярні, документальні, 
художні. Фільм, що планується зняти, може відноситись до документальних 
або науково-популярних. 

На цьому ж занятті вчитель розповідає про те, як створюється фільм. 
Перший етап – це написання сценарію. Ми вже маємо сюжет – наш проект. 
Тепер його треба описати від початку до кінця. Але просто розповідь або 
стаття про проект – цього мало. Кожну частину проекту слід описати у 
вигляді послідовності епізодів для зйомок. Наступний етап – це власне 
зйомки. Вони проходять по епізодах. Звук у нашому випадку записується 
синхронно. Останній етап – це монтаж знятого матеріалу.

2. Аналіз фільму та опис структури сюжету.
Учням демонструють який-небудь короткий фільм (наприклад, 

мультфільм), виділяючи частини сюжету: пролог, зав’язку, розвиток подій, 
кульмінацію, розв’язку, епілог. Паралельно на дошці виписують ці частини 
сюжету і поруч з ними – частини майбутнього фільму у співставленні з 
аналізованим фільмом.

Наприклад, для фільму «Екологічний детектив».
Пролог – знайомство з класом.
Зав’язка – учні приносять знайдених загиблих тварин і вирішують 

знайти причини їх загибелі.
Розвиток подій – учні шукають матеріали та аналізують їх.
Кульмінація – учні дізналися, що причина загибелі тварин – 

забруднення води.
Розв’язка – знайдено завод-винуватець.
Епілог – учні знімають фільм.
Ці записи використовуються на наступному занятті.

3. Добір епізодів, що мають ввійти до фільму та написання 
сценарію.

На цьому етапі учні, спираючись на записи з попереднього уроку, 
визначають, як зобразити ці частини фільму, описують епізоди, створюючи, 
таким чином, сценарій.
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4. Зйомки фільму. 
Учні знімають фільм самі. Треба, щоб якомога більше учнів побували 

як операторами, так і акторами. 
Під час зйомок постійно треба нагадувати основні правила роботи:

– камера – тільки на штативі;
– наїзд – це як указка, від’їзд – узагальнення, тому не використовувати їх 
просто так;
– обов’язкове правило зйомок – зміна планів: загальний – середній – 
крупний.

Монтаж фільму роблять дорослі, з технічних причин: розмістити 
весь клас за одним комп’ютером складно.

Проект «Мова тварин»

Мета проекту: дізнатися про науку етологію; показати, що поведінка 
людей також має тваринне походження, що дозволяє зрозуміти корені 
певних поступків і навчитися ефективно корегувати поведінку.

Матеріали: презентації «Мова тварин» (для молодшої або старшої 
школи).

Етапи проекту.
1. Різні знакові системи.
На цьому етапі діти визначають на прикладі різних мов, що 

люди не завжди можуть порозумітися, адже навіть інтонації запитання 
та ствердження суттєво розрізняються у різних народів. Прикладом 
слугує спроба порозумітися, коли викладач використовує звичайні фрази 
(вітання, знайомство, запитання «Як тебе звуть?») мовою індіанців лакота. 
Її особливістю є те, що питання інтонується так, як в українській мові 
наказові речення. Тому учень, який не бачить тексту на екрані, оскільки 
стоїть спиною до нього, не може зрозуміти, що його запитують, а вважає, 
що йому щось наказують зробити, хоча дитину й попередили, що мова 
йтиме про «сценку знайомства людей різних народів».

Наступним кроком є демонстрація нюансів поведінки тварин, які від-
різняється (на прикладі собак та котів), через що тварини «не розуміють» 
одне одного. 

Діти встановлюють, у такий спосіб, що є різні системи комунікації, 
через що розуміння не завжди можливе. При цьому наголошується, що 
нерозуміння не має вести до агресії, і непорозуміння треба обов’язково 
проговорювати. При цьому життєво важливо домовитися про «спільну 
знакову систему», тобто чітко пояснювати своє бачення проблеми. 
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2. Людська поведінка подібна до поведінки тварин – ми теж від 
них походимо.

На цьому етапі діти усвідомлюють, що багато проявів поведінки, які 
вони бачили у тварин, добре знайомі їм самим. Вчитель звертає увагу на 
те, що елементи поведінки «зчитуються» оточуючими підсвідомо. З цього 
робиться висновок, що таку особливість можна використовувати практично 
– наприклад, для того, щоб звернути на себе увагу або не привертати її, 
змен шувати ризики. Вчитель розповідає про прийоми «психологічної не-
видимості», тобто особливостей поведінки, коли оточуючі просто не звер-
тають уваги на людину, що поводиться подібним чином. 

Інший практичний аспект – це те, що дітей навчають звертати увагу 
на особливості реклами, яка примушує купляти те, що не треба. Проводиться 
не великий дослід. Всіх учнів просять вибрати клітинку серед 5 рядів од накових 
клітинок. Більшість дітей вибирає ті, що розташовані на рівні їх очей. Після 
цього розповідають, що у супермаркетах найдорожчі товари та такі, термін 
придатності яких закінчується, розміщують саме на рівні очей. Тому, щоб 
зекономити, варто дивитися і на нижні та верхні полиці. Інший приклад 
– дітям показують, що увагу в першу чергу звертають на верхній правий 
куток сторінки. Дослід проводиться у той же спосіб, що й попередній.

3. Про важливість посмішки.
На цьому етапі діти встановлюють, що правила ввічливості і вміння 

посміхатися є природними рисами поведінки людини, є автоматичними 
жестами, які полегшують комунікацію. Більше того, посмішка як мімічний 
рух здатна автоматично покращувати настрій, а от агресію просто так 
викликати дуже складно. 

Дітям пропонується простий експеримент. Їм пропонується зобразити 
на обличчі ознаки гніву та роздратування. Після цього їх запитують, чи 
вони відчувають ці почуття після їх зображення. Діти відповідають, що ні 
(більше того, починають реготати зі своїх спроб). А потім ми пропонуємо 
всім посміхнутися. Що тепер відчуває кожний? У класі вже гарний настрій, 
сміх, діти посміхаються вже просто так. Тож учні роблять висновок: 
посмішка сама по собі покращує настрій і зменшує рівень агресії. 

На останок ми на прикладі мультфільмів (наприклад, «Крихітка 
Єнот») ілюструємо висновки, зроблені школярами.

Варіанти трансформації заняття для різних вікових груп

Цей проект проводиться для будь-яких школярів, єдине, що для 
молодших проект розтягується на 3 заняття, відповідно до вказаних вище 
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етапів, оскільки ми надаємо можливість театралізацій, які демонструють 
різні особливості поведінки, та й експерименти у молодшій школі про-
водяться довше, ніж у старшій.

Для старшокласників все можна вмістити в одне заняття. Невеликим 
доповненням для них до 2 етапу є пояснення «Чому відмінниці закохуються 
в розбишак», на цьому прикладі демонструється, як підсвідомо людина 
сприймає архаїчні ознаки «домінанта», попри те, що у сучасному світі 
цінується не агресія, а розум.

Міні-проект
Лишайники – індикатори чистоти повітря

(Як лишайники показують, чи чисте повітря?)

Мета проекту: 
формування ключових компетентностей: вміння вчитися – са-

моорганізуватися до навчальної діяльності у взаємодії з іншими учасниками 
навчально-виховного процесу; громадянської компетентності – здатність 
екологічно мислити;

формування предметних компетентностей: формувати в учнів ін-
терес до експериментальної та дослідницької роботи, визначати проблеми 
для певної території та експериментально перевіряти їх наявність або від-
сутність; розвивати спостережливість, вміння працювати в команді, робити 
висновки та узагальнення; виховувати бажання бережно ставитись до при-
роди та її багатств.

Хід уроку
Організаційний момент.
Актуалізація опорних знань.
Бліц-опитування.

Які чинники забруднюють повітря?
Поясніть, чому так важливо провітрювати класну кімнату.
Поміркуйте, як ви можете вплинути на збереження повітря.

Кросворд “Повітря”.
Запитання до кросворду.

1. Яка кімнатна рослина очищує повітря? (Алое.)
2. Жаркий вітер пустелі Сахари. (Хамсин.)
3. Повітря при нагрівання стає … (легшим.)
4. Складова повітря. (Азот.)
5. Великий вітер, який супроводжується великими зливами, що мають 
руйнівну силу. (Тайфун.)
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6. Властивість повітря. (Пружність.)
7. Професія людей, що слідкують за переміщенням повітря? (Синоптики.)
8. Споруда, що використовує силу вітру для того, щоб молоти зерно. 
(Вітряк.)
9. Що зелені рослини виділяють в повітря? (Кисень.) 

1. Л
2. И

3. Ш
4. А

5. Й
6. Н

7. И
8. К

9. И

Повідомлення теми і мети уроку.
Визначити рівень забрудненості повітря, не маючи спеціального 

обладнання, можна за допомогою лишайників. Отже, сьогодні ми 
познайомимося з лишайниками і виявимо рівень забрудненості повітря 
у шкільному саду та біля дороги, а ще – у Канівському природному 
заповіднику.

Вивчення нового матеріалу.
1. Розповідь вчителя.
У вас, звичайно, є друзі. Коли вони кудись їдуть, вам без них стає 

сум но, але ви можете ходити до школи, займатись домашніми справами то-
що. Але є такі друзі, що не можуть існувати один без одного. Вони на віть 
разом утворюють просто новий організм. Це – лишайники. Вони ут ворилися 
внаслідок співжиття гриба і водорості. Таке явище називають симбіозом. 
Вони ростуть всюди і можуть бути різного кольору: бурого, жов  того, сірого, 
чорного. Одні з них накипні – щільною кіркою покрива ють кору дерев і 
кущів, каміння. Інші – листуваті, мають форму пластинок. Зустрічаються 
лишайники, які ростуть у вигляді кущиків (кущові). І їх форма пов’язана з 
тим, як розташовані у лишайнику клітини водорості та гриба (ви пам’ятаєте, 
що все живе складається з найпростіших частинок – клітин).

Учням пропонують подивитися на різні лишайники, що їх приніс 
вчитель, та визначити, які з них – накипні, які – листуваті чи кущові.

Гра. «Ми зображуємо лишайник».
Ми з вами зараз спробуємо уявити себе клітинами гриба та водорості 

в лишайнику. Уявімо, що ми зазираємо у мікроскоп (пам’ятаєте, як дивилися 
на святі до Дня науки?) і бачимо структуру лишайника. 
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Ось є водорость. Якого вона роду – жіночого чи чоловічого? (учні від-
повідають: жіночого). А гриб? (Чоловічого). Тоді дівчата грають водорість, 
а хлопці – гриб.

У накипних лишайників клітини водорості та гриба розташовані 
вперемішку. 

Учнів запрошують вийти на вільне місце. Хлопці та дівчата стають 
як вийде, та беруться за руки, хто з ким забажає. (Коментар вчителя: ось 
та ка структура у накипного лишайника. Тепер перевіримо, чи може такий 
лишайник направлено рости, ну, наприклад, угору. Угору – домовимося – 
ми рухаємося вправо, але та частина учнів, що стоїть зліва, має залишитись 
на місці.). Учні невдало намагаються змінити положення. (Коментар вчи-
теля: відсутність чіткої структури не дозволяє накипним лишайникам рости 
угору).

Потім вчитель пропонує спробувати показати впорядковану струк-
туру кущових лишайників. Учні стають трійками – хлопці – ззовні, дівчата 
– всередині. При такій організації «рух догори» цілком вдається.

Продовження розповіді вчителя.
Відомо понад 20 тис. видів лишайників. Лишайники можуть рости 

в найрізноманітніших умовах освітлення й вологості, легко витримують 
тривалу нестачу води, різкі коливання температури. Саме лишайники 
першими заселяють голі скелі, поселяються на піщаних ґрунтах, 
прикрашають кору дерев. Проте ростуть дуже повільно, кілька міліметрів 
на рік. Тому розтоптані куртини ще довго не відновляться.

Лишайники вимогливі до чистоти повітря. Однак різні їх види 
по-різному реагують на забруднення повітря. Деякі не витримують 
і найменшого забруднення, інші ж ростуть і просто коло доріг. Один 
з найбільш витривалих лишайників – золотянка (ксанторія) (вчитель 
демонструє камінець з цим лишайником). Найчистіше повітря там, де росте 
багато їх видів та чисельність їх висока. Відсутність лишайників – показник 
мак симального рівня забрудненості.

Залежно від ступеня забрудненості повітря лишайники змінюють 
свій зовнішній вигляд. Густі та розкішні вони там, де забруднення незначні. 
А при погіршенні умов ростуть гірше, можна побачити, як вони блякнуть, 
втрачають колір. А то і взагалі гинуть – тоді на корі дерева, наприклад, можна 
побачити світлі плями там, де ще нещодавно росли куртини лишайника.

2. Практична робота по визначенню рівня забрудненості повітря.
Для дослідження організовуємо міні-екскурсію. Вибрано три ділянки 

– шкільний сад, ділянка біля дороги та Канівський природний заповідник, для 
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кожної ділянки – по 3 дерева різних видів. Для заповідника спостереження 
проводились під час екскурсії до нього, і тепер учні повертаються до своїх 
спостережень (фотографій). 

На кожному дереві діти знаходять лишайники, розглядають їх за до-
помогою лупи та визначають кількість видів лишайників, описують їх колір, 
форму (накипні, листуваті), пробують за допомогою вчителя визначити 
деякі види – наприклад, золотянку або пармелію. 

Увагу учнів звертають на те, що на різних деревах кількість ли-
шайників не однакова. У який же спосіб визначити, багато чи мало лишай-
ників на корі дерев у тому чи іншому дереві? Діти припускають, що треба 
по дивитися не на одне, а на кілька дерев. А щоб не заплутатись, слід за-
писати результати спостережень у таблицю.

За допомогою картонної рамки оцінюють щільність покриття стовбура 
лишайниками (висока щільність – рамка вся заповнена лишайниками, се-
редня – приблизно половина, низька – невелика частики рамки), а також 
кількість видів.

Отримані результати записують в таблицю.
Для визначення щільності лишайників у заповіднику використовують 

фотографії, зроблені під час екскурсії.

Таблиця
Щільність покриття стовбура лишайниками

Місце збору 
матеріалу

Дерево Кількість 
видів  

лишайників

Щільність 
покриття 
стовбура

Щільність 
в балах

Канівський 
природний 
заповідник

дуб 3 висока 20
липа 4 висока 20
клен 4 висока 20

В середньому висока 20
Шкільний
сад

алича 2 низька 10
яблуня 2 середня 20

абрикоса 2 середня 20
В середньому середня ≈ 16

Ділянка 
біля 
дороги

тополя 2 низька 10
клен 2 середня 20
в’яз 1 низька 10

В середньому низька ≈ 13

Середня щільність покриття середня ≈ 17

Але в учнів виникають розбіжності у поглядах – як вважати, який 
рівень щільності заселення кори дерев лишайниками, якщо на одних де-
ре вах покриття, наприклад, середнє, а на других – високе. Пропонуємо 

Екологічні заняття та проекти 139



при значити кожному з показників покриття певну кількість балів. Низька 
щільність – 10, середня – 20, висока – 30 (використовуємо десятки, щоб 
не використовувати дроби, які по програмі 3 класу ще не вивчаються). Те-
пер, коли замість слів є цифри, можна визначити, яка для ділянки середня 
щіль ність покриття. Вираховуємо середню кількість балів (учні згадують, 
як це робиться, з уроків інформатики), вказуємо її в таблиці у строчці «в 
середньому» і дивимося, до чого вона ближча. Наприклад, якщо до 10 – 
тоді щільність низька. Вказуємо це в таблиці.

3. Висновки. 
Діти роблять висновок, що найбільше лишайників на клені та липі, 

які ростуть в Канівському природному заповіднику. Тому повітря там 
найчистіше.  А найменше лишайників біля дороги, де можна помітити навіть 
знебарвлені ділянки лишайника. Це свідчить про загибель цих рослин за 
несприятливих умов, наприклад, впливу вихлопних газів автомобільного 
транспорту. Отже, найбрудніше повітря біля дороги. На забрудненість 
повітря на даній території впливає господарська діяльність людини.

Узагальнення та систематизація отриманих знань.
Гра “Так чи ні”.

Насаджуємо дерева та кущі. (Так.)
Будуємо фабрики та заводи без фільтрів на трубах. (Ні.)
Спалюємо листя дерев та кущів восени. (Ні.)
Оберігаємо ліси та степи від пожеж. (Так.)
Замінюємо газові плити на електричні. (Так.)
Підпалюємо суху траву. (Ні.)
Встановлюємо пиловловлювачі на підприємствах. (Так.)
Проводимо озеленення шкільних кабінетів. (Так.)
Випускаємо екологічно безпечний транспорт. (Так.)

Підбиття підсумків. 
Як живі організми допомагають очищувати повітря?
Що повинні робити люди для охорони повітря?
Запропонуйте свої способи очищення повітря на нашій планеті.

Кювета зі зразками лишайників залишається у класі. Учні їх 
доглядатимуть, підтверджуючи, що в класі повітря чисте.

Наостанок учням дарують маленькі вазончики з лишайниками, що 
їх можна утримувати вдома (ці лишайники підібрали там, де їх вивернули 
колеса мотоцикла). До вазончика додається інструкція. Наприклад:
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Кладонія струнка
Лишайник треба поставити на найкраще освітленому вікні якомога далі 
від батареї. 
Він не любить і не потребує пересадок.
Його не поливають, а бризкають 1 раз на 2-3 дні.
Проте він витримує і дуже довге пересихання, і після зволоження росте далі.

Проект «Птахи-символи»

Цей проект пов'язує між собою уроки біології, історії та мовного 
блоку. В його межах учні з'ясовують для себе, що таке символ. Шукають, 
які птахи є символами в українському фольклорі. Виготовляють привітальні 
листівки.

Мета проекту: з'ясувати, що таке символи, які з птахів є українськими 
символами, а також розробити привітальні листівки, в першу чергу для 
українських бійців.

Етапи проекту
Перший етап. Що таке символ?
На цьому занятті учні з'ясовують, що таке символ, звідки беруться 

символи і як вони використовуються. Вчитель пояснює, що символ – 
це відображення якогось елементу реальності. Наприклад, явища або 
предмети. Наприклад, значок «=» означає рівну кількість якихось предмет 
у двох купках, а смайлик – знак, що передає певний настрій. Слово також є 
сим волом, адже воно позначає, скажімо, предмет. Після цього підказує, що і 
певні предмети стають символами. Наприклад, прапор і герб символізують 
державу. Вчитель також наводить приклад, що калину називають символом 
України. Потім учням пропонується згадати, яких птахів можна назвати 
символами.

На наступне заняття дітям пропонується знайти якомога більше 
птахів, які мають символічне значення в українському фольклорі.

Другий етап. Птахи-символи.
На цьому занятті учні розповідають, яких птахів вони знайшли, і що 

ці птахи собою символізують. Наприклад, Сокіл є символом відваги, Голуб 
є символом миру, тощо.

Діти пояснюють, чому той чи інший птах міг встати таким знаком. 
Наприклад, сокіл символізує відвагу. Оскільки це хижий птах, який 
завжди полює відкрито, відважно захищає своїх пташенят, коли інші птахи 
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намагаються напасти на гніздо. Крім того, сокіл є гербовим птахом ще з 
часів давнього Києва.

Під час уроку ми нагадуємо, що наших птахів необхідно оберігати. 
Адже чисельність багатьох з них зменшується, і ми ризикуємо залишитися 
без тих, кого обрали за символи.

Третій етап. Птах-символ як привітання.
На цьому етапі учням пропонується зробити з використанням 

символів привітальні листівки. Ми робили  їх до Дня захисника Батьківщини, 
з використанням зображень соколів та орлів. Листівки були передані нашим 
бійцям.

Варіанти трансформації уроку для різних вікових груп

Проект «Птахи-символи» може проводитися від молодших класів до 
старшої школи, причому використовуватися на уроках не тільки біології, а 
й літератури, історії, народознавства. Адже це заняття пов'язане не тільки з 
біологією, а й вивченням нашої культурної спадщини, історії народу. Воно 
потребує не тільки пошуку інформації, а й чіткого висловлення думки, 
вміння використовувати символіку.

Проект «Зоотеатр загадок»

Мета проекту: дізнатися про різноманіття природи рідного краю, 
навчитися зображувати різних тварин.

Матеріали: фотографії тварин.

Етапи проведення проекту
Перший етап – визначення об'єктів. 
Учням пропонують відправитися в уявну подорож у незвичайний 

зоопарк, де всі тварини почуваються добре і знаходяться в безпеці. Дітям 
нагадують, що якісно обладнані зоопарки мають дуже важливе значення. 
Вони потрібні не тільки для того, щоб люди могли знайомитися з тваринами. 
У них є набагато більш важлива функція – вони є останнім притулком 
цілого ряду видів, які в природі були знищені людиною. Завдяки зоопаркам 
та охоронюваним природним територіям врятовано від знищення велику 
кількість видів. 

Далі пропонується кожному учню вибрати ту тварину, яку він хоче 
на наступному занятті (або заняттях) зобразити. Причому, таким чином, 
щоб однокласники змогли вгадати – про кого йдеться. Слід зауважити, що 
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тварини не можуть повторюватися, і обов'язково мають бути виключно 
такими, яких можна зустріти на території України. 

Вчитель пропонує кожному учню підійти до нього і тихенько, щоб 
інші не чули, назвати свій вибір. Він складає список тварин, які будуть 
демонструватися на наступних заняттях: це необхідно для того, щоб 
надрукувати зображення (їх можна знайти просто в інтернеті).

Другий етап. Театралізована гра – демонстрація тварин. 
На цьому етапі учні мають представляти своїх тварин. Перед 

початком виступів вчитель розміщує на дошці роздруковані фотографії всіх 
тварин, які були обрані учнями. Після цього кожен учень виходить до дошки 
та зображує жестами істоту, яку він загадав. Допускається також ведення 
звуків, які відповідають тим, що їх видає тварина. Наприклад, якщо мова 
йде про сіру сову, дитина має зо бразити, як сова крутить головою, як злітає, 
полює на мишку. Також можна зобра зити характерне «кугукання» цього 
птаха. Клас має вгадати, про кого йдеться і по казати, на якій фотографії 
тварина зображена. Коли учням вдалося відгадати загадку, фотографія віддається 
актору в якості нагороди. Бажано під час виступу фотографувати учня.

Третій етап – підведення підсумків. 
Вчитель зі школярами відмічають, що всі тварини, яких зображували 

і зга дували, є мешканцями лісів, луків, гір або рік нашої України. Вони є 
нашими спів вітчизниками, яких ми маємо охороняти і підтримувати. 

Всім учням на пам'ять можна подарувати буклет, де кожен з них 
зображений у момент виступу. Поруч з фото виступаючого слід розмістити фото 
зображуваної тварини. Такий буклет-пам'ятка залишається кожному учню.

Варіанти трансформації заняття для різних вікових груп

«Зоотеатр загадок» підходить для молодшої школи або п'ятих-шостих 
кла сів. Може використовуватися на уроках природознавства. 

Є цікавим як додатковий елемент на уроках фізкультури. Тим більше, 
що він може бути трансформований у комплекс вправ, коли кожен учень 
демонструє впра ву – рухи тієї чи іншої тварини, а всі інші повторюють.

Також можливий варіант демонстрації вправ із відбором найкращих 
для фізкультхвилинок у молодшій школі.

Фізкультхвилинка із зображенням рухів тварин може бути розроблена 
на уроках фізкультури старшокласниками. Потім, у день самоврядування, 
вони можуть провести її у молодших класах або навіть у дитсадку.
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Розділ 9
Проведення акцій

Акція «Годівничка для синички»

Мета: вчитися проводити самостійні практичні заходи для допомоги 
природі, регулярно допомагати птахам у скрутний період, навчитися 
розрізняти птахів, що прилітають до годівниці, проводити систематичні 
спостереження.

Обладнання: готові годівниці або заготовки для виготовлення їх у 
класі, схеми годівниць, фотографії великої синиці, гаїчки, голубої синиці, 
повзика, польового горобця (на диску, папка «Годівничка для синички»).

Проведення цієї акції відрізняється у першому, другому і третьому-
четвертому класах.

Типовий хід заняття для молодшої школи

Перший клас.
Ще на початку навчального року вчитель нагадує учням, що по-

переду – холодна зима, коли треба буде підтримати наших птахів, що 
лишаються на зимівлю, підгодовуючи їх. А з кормів синиці більш за все 
полюбляють соняшникове, гарбузове, кавунове та динне насіння. Тому 
його варто запасати ще з літа. До того ж кавунове та динне насіння – це 
те, що вам не потрібне, відходи, які викидають. А в той же час це – цінних 
пташиний харч. І зовсім не складно без усіляких витрат з відходів отримати 
корм для зимової підгодівлі птахів. Можна запропонувати учням створити 
«годівничний фонд», куди всі можуть принести таке насіння, і воно буде 
використане для шкільної годівнички.

I. Підготовча робота. 
Вчитель нагадує, що наближаються холоди, і треба заздалегідь 

подбати про підгодівлю птахів. адже вони мають знати місця, де в негоду 
вони точно зможуть знайти собі їжу.
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II. Повідомлення теми і мети заняття. 
Сьогодні треба почати допомогу птахам – вивісити годівничку. Але 

для того, щоб правильно підібрати корми, якими ми будемо підгодовувати 
птахів, треба знати, хто ж завітає до нашої пташиної їдальні. Також для 
різних видів птахів підходять різні типи годівниць.

III. Ознайомлення з відомостями про зимуючих птахів та про 
виготовлення годівниць (за матеріалами: Борейко, Грищенко, 1999; Книш, 
Грищенко, 2010).

Основні гості наших годівниць – це різні види синиць – велика, голуба, 
гаїчка, повзики, горобці, свійські голуби. Проте хто саме прилетить до вас, 
залежить від того, в якому місці ви влаштували годівницю. Біля лісу або 
парку до «їдальні» буде навідуватись досить багато лісових птахів – крім си-
ниць та повзиків можуть з’являтись дятли та сойки. У центрі великого міс та 
постійними відвідувачами стануть горобці та свійські голуби. До них можуть 
приєднуватись і ворони, і навіть чорні дрозди, що залишились зимувати.

Які ж годівниці потрібні для таких різних птахів?
Існує безліч варіантів. Це і справжні «хатки» з дахом, що захищає від 

снігу, і автоматичні – виготовити їх досить просто, розмістивши пляшку, 
куди можна за один раз насипати багато насіння, на невеликій висоті над 
піддоном. І найпростіші – з пакетів від молока або соку.

Для синиць та повзиків зручні будь-які годівниці. Цих лісових 
мешканців не налякає маленький картонний пакет від молока або 
пластикова пляшка з вирізаними дірочками, що розгойдується на гілочці. 
Також їм цілком підійде і найпростіший варіант – сітка з пачкою маргарину 
або шматок несоленого сала на мотузку. До речі, такі годівниці варто 
використовувати для підгодівлі синиць там, де багато горобців – адже 
в інших місцях щільна зграя цих птахів не допустить тендітних лісових 
гостей до їжі. А от розгойдуватись у тісній маленькій годівниці горобцям 
не до вподоби.

Для горобців більше підійде добротна велика годівниця – дощечка 
з планками по периметру (щоб не розсипалися зернята), де одразу може 
розміститись багато птахів, адже на відміну від синиць, що забирають 
насінинку і летять їсти її десь на гілочку, горобці сидять біля корму поки не 
наїдяться, а інші, голодні, чекають свого часу, нетерпляче цвірінькаючи, а 
інколи – і зчиняючи бійки.

Великим і важким голубам не допоможе маленький пакетик з 
дірочками. Для них краще використовувати якийсь столик або підвіконня у 
недосяжному для котів місці.

Чим же частувати наших гостей?
Маргарин, несолоне сало, вершкове масло підійдуть для більшості 

птахів. Його охоче їдять всі синиці, повзики, дятли, горобці.
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Насіння соняшника, гарбуза, кабачка, дині, кавуна – ласощі для 
синиць та повзиків. Можуть його їсти й горобці та інколи – дятли.

Пшоно, просо – для горобців та голубів. Синицям воно не до 
вподоби.

Білий хліб (краще – сухарі, тому, якщо шматочок булочки засох, він 
цілком підійде для годівниці, треба лише його подрібнити) – до вподоби 
всім птахам. Чорного хліба давати не слід.

Навесні, коли стає тепло, підгодівлю припиняють, оскілки природні 
корми в цей час для птахів корисніші, ніж те, що можуть запропонувати 
люди.

IV. Узагальнення та систематизація знань учнів. 
Учням пропонують згадати, яких птахів найчастіше можна зустріти 

біля школи, і в залежності від цього обрати тип годівниці та кормів.

V. Практична робота. 
Якщо обрано якусь годівницю простої будови, учитель разом з 

учнями робить її просто на уроці. Наприклад, у заздалегідь заготованому 
молочному пакеті або пляшці прорізають великі отвори, щоб птахи могли у 
них вміститися, а у верхній частині роблять дірочки та протягують мотузку. 
Можна і зробити заздалегідь капітальну годівницю і дістати її під час 
уроку.

Потім всім класом вивішують годівницю на вулиці. Учитель дістає 
заготований корм та насипає в годівницю.

VI. Розв’язок проблеми заняття. 
Після повернення в клас учитель розповідає, що без підгодівлі дуже 

багато птахів не дожили б до весни, і годівниці – це дійсно підтримка 
птахів, але за умови постійної наявності в них корму. Тому слід подбати 
про те, щоб шкільна годівничка не лишалася порожньою. Пропонує учням 
висловити пропозиції, як цього досягти.

VII. Підсумок заняття.
Учні обирають кілька варіантів підтримання годівнички – після 

сніданку приносити недоїдену булку, не викидати, а класти у годівничку 
печиво, що впало на підлогу; приносити з дому до «годівничного фонду» 
білі сухарики, насіння тощо; черговим приносити щось їстівне для птахів 
і класти у годівничку. Вирішують регулярно наповнювати годівницю. 
(Головне, щоб їжа була кожного дня – про це учням слід нагадувати 
постійно).
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Другий клас.
На початку року учням нагадують про необхідність запасати корм 

для птахів.
Напередодні заняття пропонують принести матеріали для 

виготовлення годівниць, розділивши клас на команди. Протягом уроку 
учні виготовляють годівниці і розвішують їх. Вчитель дає завдання 
підгодовувати птахів і надалі, а на наступному занятті розпитує, які птахи 
навідувалися до них. Діти протягом тижня проводять дослідження, за 
власними спостереженнями відповідаючи на такі запитання. Годівнички 
яких конструкцій найбільше сподобались пернатим? Чи впливає їх 
розвішування на частоту відвідування птахами? Яким кормам віддають 
перевагу ті чи інші пернаті? Школярі переконуються, що годівниці будь-
якої конструкції, за умови постійного їх наповнення, привабливі для птахів, 
хоча різні конструкції можуть краще підходити для різних видів птахів. 
Звичайно, підгодівля не припиняється і надалі протягом зими.

Третій-четвертий клас.
На початку року учням знову нагадують про необхідність запасати 

корм для птахів. Спеціальних уроків по виготовленню годівниць не 
проводиться. Просто нагадують дітям, що вже час вивісити годівниці та 
годувати птахів.

Варіанти трансформації заняття для різних вікових груп

Нами акція проводилася постійно у молодшій школі. Але дуже 
ефективним виявився варіант, коли молодші школярі проводили її разом 
зі старшокласниками. На уроках праці доросліші учні самостійно зробили 
годівниці, і потім розмістили на шкільному подвір'ї. Саме розміщення 
перетворили у яскраве свято, в якому взяли участь старші учні разом з 
молодшими. Потім діти із великим задоволенням додавали в годівниці їжу 
для птахів. Адже вони протягом місяця вивчали, що можна давати птахам 
взимку, і назбирали насіння, білих сухариків, тощо. 

Правда, розміщення годівниць має бути таким, щоб вони 
контролювалися: там де є камери відеоспостереження, або якась охорона. 
Оскільки, на жаль, нерідко буває, що неадекватні мешканці міста трощать 
дитячі роботу. Такі випадки вандалізму дуже негативно відбиваються на 
подібних акціях. Адже учні часто пропонують проявити агресію, а не діяти 
проти порушників за законом.

«Годівничка для синички» є моментом, коли учні можуть навчити-
ся взаємодії, і в той же час зробити надзвичайно красиве свято, яке за-
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пам'ятається через сильну відмінність від звичайних уроків. А при 
підготовці до свята діти дізнаються про традиції свого народу, здобувають 
багато інформації про птахів, як зимуючих, так і перелітних, і навчаються 
не просто запам'ятовувати, а ефективно використовувати знання у житті, 
і не чекати, що «хтось зробить», а самим створювати своє оточуюче 
середовище, у якому буде приємно жити.

Акція «Не рубай ялинку»

Мета: довести до відома учнів, що новорічне оздоблення не 
обов’язково має включати в себе зрубану ялину або сосну; зменшувати 
ризик браконьєрського вирубування хвойних дерев.

Обладнання: впалі гілочки сосни, кольоровий папір, клей, ножиці, 
«дощик», природні матеріали для виготовлення іграшок (шишки, мушлі, 
береста тощо), вазочки або баночки для букету, наповнені піском.

Типовий хід уроку для молодшої школи
I. Підготовча робота. 
Напередодні учням пропонують принести необхідні матеріали для 

виготовлення ялинкового букету.
На початку заняття учням розповідають, що зараз, перед новорічними 

святами хвойні дерева, особливо молоді, знаходяться у небезпеці. Скільки 
разів влітку ми проходили або проїжджали повз симпатичні сосонки на 
узбіччі дороги. А зараз ризикуємо побачити лише пеньки або спотворені, 
обезглавлені деревця – і все заради кількох днів свят. А потім на смітниках 
лежать гори засохлих, нікому не потрібних, понівечених дерев, які могли б 
рости й рости. Тож, може не треба вирубувати безліч дерев, тим більше – 
по-варварському, там, де всі могли б ними милуватись, а мусять дивитись 
на пеньки і скалічені сосни?

II. Повідомлення теми і мети заняття. 
Учням пропонують спробувати на уроці виготовити ялинкові букети 

своїми руками. А потім, вдома, красиво їх розмістити і прикрасити кімнату 
або і всю квартиру. Це створить у домі більш святковий настрій, ніж 
одна-єдина ялина десь у кутку. А спільна передноворічна творчість буде 
приємною і дітям, і батькам.

III. Ознайомлення з відомостями про свято Нового року та 
використання прикрас.

Новий рік різні народи святкують в різний час. Наші предки-
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слов’яни святкували його на початку весни, коли прокидається природа. 
Ознаками початку нового року був приліт птахів, яких і зустрічали як 
вісників пробудження життя. А от прикрашати будинки гілками хвойних 
дерев, та й цілими деревцями, почали при російському царі Петрі І, на 
кшталт західноєвропейських свят. Протягом століть всі вже звикли до цього 
звичаю. 

А попри все лише одна прикрашена ялинка не створить у домі 
відчуття свята. Можливо, краще прикрасити всю квартиру? А центром 
свята зробити букет з соснових гілочок, гарно оздоблений. 

А після свят їх не викидати, адже ці гілочки – цінний лікарський 
засіб. При застуді варто закип’ятити воду, покласти туди соснову гілку 
і потримати 3-5 хвилин. А потім зробити інгаляцію – кашель та нежить 
швидко будуть приборкані.

IV. Практична робота. 
Учні виготовляють букети з гілочок, прикрашають «дощиком», 

саморобними гірляндами з кольорового паперу та іграшками, виготовленими 
з природних матеріалів та кольорового паперу. Тут слід дати волю творчій 
фантазії учнів. Вчитель може підказати, як зробити гірлянду або сніжинку, 
вказати, що мушлю можна прикрасити клеєм блискітками тощо.

У цей час учитель за допомогою учнів виготовляє букет для класу, а 
учні діляться зайвими прикрасами для нього. 

V. Розв’язок проблеми заняття. 
Вчитель нагадує, що завдяки заняттю збережено багато дерев, а та-

кож що виготовлені своїми руками прикраси створюють більш святкову ат-
мосферу, ніж куплені, адже кожна така прикраса неповторна, і прикрашає 
саме вашу оселю у відповідності з її особливостями, і робить свято уні-
кальним.

VI. Підсумок заняття. 
Учні демонструють свої букети, відзначають ті, що сподобалися їм 

найбільше. Можна сфотографувати всіх учасників акції з їх творами для 
класного альбому. А потім всі учні забирають букети, щоб прикрасити свої 
оселі.

Варіанти трансформації заняття для різних вікових груп

Акція «Не рубай ялинку» давно вже перетворилася у нашому місті 
на загальноміський захід, коли як діти, так і дорослі можуть проявити свою 
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фантазію, зробивши замість ялинки штучний букет або навіть іграшкову 
імітацію ялинки з самих різноманітних матеріалів, від ниток і до пластикових 
відходів, у кого на що вистачить фантазії. Вона закінчується виставкою, 
яка проводиться в місті. І привертає увагу до проблеми вирубування (часто 
браконьєрського) ялин та сосен перед Новим роком, ефективніше, ніж 
розповіді. Ставить етичне питання щодо свята, пов'язаного зі знищенням 
природи. А також нагадує про традиції нашого народу – виготовлення 
набагато більш шляхетних прикрас – дідуха, різдвяних павуків, тощо.

Акцію можна проводити у будь-якому класі, у дитсадках і на самих 
різноманітних гуртках. Цікавим елементом є залучення для такої творчості 
і батьків, коли вони стають рівноправними учасниками конкурсу: це 
дозволяє привернути їх увагу до проблеми знищення природи у формі 
цікавого заходу, у якому кожен може проявити себе. А ще – допомагає дітям 
і батькам робити щось разом. 

Акція «Збережемо первоцвіти!»

Мета: привернути увагу учнів до проблеми знищення первоцвітів, 
вчитися проводити самостійні практичні природоохоронні заходи.

Обладнання: заготовки листівок про збереження підсніжника «Не 
зривай!» (на диску, папка «Акція Збережемо первоцвіти») (1 клас); папір 
для малювання, кольорові олівці, зображення первоцвітів (на диску, там 
же) (2 клас).

Типовий хід уроку для молодшої школи

Ця акція дещо відрізняється для учнів першого та другого класів.

Перший клас
Хід заняття 
I. Підготовча робота. 
Учнів запитують, які вони можуть назвати ознаки весни. Серед 

відповідей обов'язково буде названо появу перших квітів. Наступне 
запитання – чи часто в лісі діти бачили підсніжники. Відповідь буде 
негативна. Тоді вчитель пояснює, що підсніжники – рослини досить 
невибагливі, та зникнення їх – провина людини. Адже їх у незліченній 
кількості виривають на букети, які можуть простояти лише 1-2 дні. 

II. Повідомлення теми і мети заняття. 
Мета цієї акції – нагадати людям, що підсніжники та інші первоцвіти 
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зривати не можна, адже їх стало зовсім мало, і дуже багато їх видів занесено 
до Червоної книги. Учням пропонують виготовити з наданих заготовок 
листівку про підсніжники та потім вивісити її на дверях свого під’їзду, на 
паркані тощо.

III. Ознайомлення з відомостями про первоцвіти.
Підсніжники та інші первоцвіти – перші провісники весни. Вони 

з’являються тоді, коли ліс ще не вкрився листям та сповнений сонця, а в 
ґрунті ще багато вологи. І саме вони стають першою принадою для всіх, 
хто стомився від одноманітності снігів. Саме виривання на букети призвело 
до того, що в наших лісах зовсім мало залишилося цих чудових квітів. І 
чисельність їх продовжує стрімко скорочуватись, не зважаючи на те, що 
ці рослини чудово можуть рости на клумбах (головне не брати їх у лісі! 
Слід взяти у тих, хто вже їх вирощує). Багато хто купляє весняні букети, не 
замислюючись, що він губить рідкісні рослини. І що не за горами той час, 
коли в лісі ми не знайдемо жодного підсніжника, проліска або пухнастої 
сон-трави. Треба нагадувати людям, що ці квіти треба берегти. Не зривати. 
Не купляти. Розводити вдома.

IV. Практична робота. 
Кожному учню роздають набір для листівки. У набір (папка «Акція 

Збережемо первоцвіти») входять листок зеленого паперу формату А5 
(половинка стандартного листка), червоний листок з малюнком підсніжника 
та жовті листочки з написами «Червона книга» та «Не зривай!», а також 
паперовий пакетик з товченою крейдою (приблизно 1 чайна ложка).

Учні мають наклеїти червоний листок на зелений, жовтий з написом 
«Червона книга» – на червоний не перекриваючи малюнку підсніжника, а 
жовтий з написом «Не зривай» – внизу під червоним рівно або по діагоналі. 
Потім обережно наносять клей (найкраще ПВА) на малюнок підсніжника і 
акуратно засипають малюнок крейдою. Через 1-2 хвилини крейду зсипають 
на якийсь непотрібний папірець. Ні в якому разі не терти пальцями! 
Малюнок вийде брудним!

Після того, як клей висохне, листівку кладуть у прозорий файлик, 
який і загортають. Листівка готова до вивішування.

V. Підсумок заняття. 
Учням нагадують, що вони зробили хай і невеличку, але необхідну 

практичну справу для того, щоб зберегти підсніжники, і тепер лишається 
зробити останній крок – вивісити листівки. Тому обов’язково треба це 
зробити, щоб всі, хто їх побачить, згадали: первоцвіти зривати не можна!
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Другий клас.
Учням після бесіди про первоцвіти пропонують зробити невеликий 

плакат на стандартному альбомному листку, намалювавши первоцвіти 
зі зразків (папка «Акція Збережемо первоцвіти») та написавши заклик 
(«Не зривай!», «Їх залишилось мало!», «Збережемо!», «Вони в Червоній 
книзі!» тощо). Ці плакати учні можуть вивісити у школі, на дверях під’їздів, 
на парканах. Деяким учням подобається дарувати такі малюнки тим, хто 
продає підсніжники та проліски. 

Варіанти трансформації заняття для різних вікових груп

Ця акція проводиться як для молодшої школи, так і для 
старшокласників. Адже тут можлива надзвичайно велика кількість варіантів 
донесення інформації щодо необхідності збереження цих рослин, які стали 
рідкісними через людську недбалість. Це можуть бути і виставки малюнків, 
і проведення досліджень, й акції з розселення рідкісних рослин під 
керівництвом співробітників охоронюваних природних територій.  Навіть 
конкурси і виступи, організовані старшокласниками. Потім ці концертні 
програми або фільми можуть бути продемонстровані молодшим учням. 

Суттєвим питанням тут є можливість взаємодії із охоронюваним 
природним територіями, а також фантазія учнів і вчителя. Єдине, що 
вимагається – зберігати посил необхідності збереження первоцвітів. 

Акція може проводитися на міському рівні у вигляді конкурсу 
малюнків, виставка яких проводиться у міських виставкових залах. 
При цьому виділяються малюнки різних вікових груп, і відповідно, 
нагороджуються переможці саме по групах, причому з урахуванням тих 
дітей, які спеціально займаються малюванням. Виділяються і різні номінації 
– за найкращу ідею, техніку, приз глядацьких симпатій (тут голосують 
відвідувачі, які теж у такий спосіб стають причетними до акції), тощо. Тому 
у конкурсі беруть участь всі, від дошкільнят до старшокласників. 

Що стосується виготовлення плакатів або листівок на уроці, у 
такому ви гляді акцію найкраще проводити все-таки саме у молодшій школі, 
оскільки у стар ших класах цим не займаються. 

Для середньої і старшої школи пропонується проведення конкурсу 
малюнків, фотоконкурсу, конкурсу творів. Головне, щоб ідея збереження 
первоцвітів була на слуху і учні самостійно її опрацювали. 

Особливий варіант акції – це можливість безпосередньої роботи по 
відновленню рідкісних видів, яку учні можуть проводити під керівництвом 
співробітників охоронюваних природних територій. Таке розсаджування 
підсніжників та інших видів або їх охорона проводиться у взаємодії зі 
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співробітниками ПЗФ і у відповідності з потребами. Результати роботи 
можуть з часом перетворитися на роботу для МАН.

Акція «Мамі подаруємо не зірвані підсніжники…».

Мета: привернути увагу учнів та їх батьків до проблеми знищення 
первоцвітів, показати, що існують подарунки, набагато кращі за знищені 
рідкісні квіти.

Обладнання: заготовки листівок до 8 Березня (на диску, папка 
«Акція Мамі подаруємо не зірвані підсніжники»), кольорові олівці або 
фломастери, кольоровий папір, ножиці, клей.

Ця акція – це свого роду продовження «Збережемо первоцвіти!». Це 
– виготовлення листівки до 8 Березня.

Перед виготовленням листівки учням нагадують, що підсніжники – 
не найкращий подарунок для мами: і природу нищить, і букет простоїть пару 
днів, і гроші на ці квіти знову-таки дала мама. А які зусилля ти сам приклав, 
щоб зробити подарунок? Чи не краще зробити щось своїми руками, щоб 
мама відчула тепло рук своєї дитини, її увагу та турботу? І щоб дарунок 
нагадував їй свято цілий рік?

Учням пропонують виготовити незвичайну листівку, в якій зображені 
підсніжники, що ростуть, при відкриванні будуть підніматись. 

Хід роботи.
Учні отримують набір заготовок для листівки. Він включає в себе 

стандартний альбомний листок і листок з підписом та зображеннями 
підсніжників, що ростуть. Ці зображення позначені цифрами 1 і 2.

Альбомний листок перегинають навпіл, отримуючи листівку 
формату А5. Перший листок листівки фігурно обрізають у верхній третині, 
щоб виглядав правий верхній кут другого листка (третьої сторінки).

Першу та другу сторінки діти оздоблюють на власний розсуд. 
Зображення підсніжників розташовуються на третій сторінці.

Зображення підсніжників розмальовують олівцями. Після цього їх 
вирізають по рівних сірих лініях. Верхню частину малюнка № 1 обрізають 
по чіткій межі контурної сірої лінії. Готову фігуру наклеюють у правій 
верхній частині третьої сторінки таким чином, щоб малюнок виглядав над 
зрізом першого листка.

Малюнок № 2 також обрізають по чіткій межі контурної сірої лінії. 
Потім по чорних пунктирних лініях згинають, щоб при повністю складених 
перегинах зверху залишилося лише зображення підсніжників. Цей 
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малюнок треба буде розташувати так, щоб він трохи перекривав перший 
малюнок. Білу смужку з написом «а» змазують клеєм та приклеюють до 
другої сторінки так, щоб зовнішній її край впирався у лінію перегину. Тепер 
смужку, сусідню з позначеною «б», треба відхилити під прямим кутом 
до зображення підсніжників. Картинка піднята над третьою сторінкою, 
впираючись у неї смужкою «б». Смужку «б» змазують клеєм і приклеюють 
до третьої сторінки таким чином, щоб при складеній під прямим кутом 
листівці біла смужка біля смужки «б» розташовувалась під прямим кутом 
до зображення підсніжників та третьої сторінки. Тоді при розкритій листівці 
це зображення піднімається над сторінкою.

Підпис наклеюють в нижній частині листівки та наводять 
кольоровими олівцями. Між картинкою та підписом залишається достатньо 
місця для того, щоб написати поздоровлення.

Листівка готова.
А в сценарії ранку до 8 Березня у поздоровленні треба додати, що 

подарунок мамам та бабусям – це такі підсніжники, що цвістимуть цілий 
рік, і для цього подарунку не треба виривати зникаючі квіти.

Акція до Дня Землі

Мета: познайомити учнів зі святом нашого спільного дому – Днем 
Землі, дати учням можливість взяти участь у конкурсі малюнків до Дня 
Землі, що проводиться щорічно Канівським природним заповідником.

Хід заняття 
I. Підготовча робота. 
Напередодні учням пропонують замислитися над тим, що у природи 

через діяльність людей виникає багато проблем. Як можна хоча б трохи 
допомогти природі? Слід продумати, який плакат можна намалювати на 
захист природи.

II. Повідомлення теми і мети заняття. 
Учням пропонують у цей незвичайний день нагадати всім, хто 

хоче дивитися, про проблеми природи, намалювавши плакат на її захист. 
Повідомляють, що найкращі з них будуть передані до Канівського 
природного заповідника для участі у щорічному конкурсі.

III. Ознайомлення з відомостями про День Землі (за матеріалами 
з: http://www.calend.ru/holidays).

День Землі – особливе свято. В цей день ми всі маємо згадати, 
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що Земля – наш дім, і подітися нам з неї нема куди. Ми всі пов’язані з 
рослинами і тваринами, річками та вітрами. Ми всі – в єдинім і нескінченнім 
ланцюгу життя. Якщо ми знищимо все довкола, ми знищимо і самих себе. 
В День Землі традиційно всі прибирають вулиці та парки, береги річок та 
узбіччя доріг. Наводимо лад у своєму власному домі. А ще – малюнками 
та творами, музикою та виступами нагадуємо всім, що тільки допомога 
природі – запорука нашого виживання. 

Відмічати День Землі почали у 1970 р. у США, з 1990 р. ця акція стала 
міжнародною. А у 2009 р. День Землі став міжнародним святом, встановленим 
ООН.

IV. Практична робота. 
Протягом уроку учні малюють свої плакати.

V. Підсумок заняття. 
В кінці заняття обирають найкрасивіші плакати, які будуть 

передані на конкурс до Дня Землі (їх кількість не обмежується). А також 
повідомляють, що на конкурс можна представити і фотографії, і вірші, і 
твори. Встановлюються терміни для подачі цих матеріалів учителю. 

Всі обрані матеріали передаються до заповідника для участі у 
конкурсі. 

Варіанти трансформації заняття для різних вікових груп

День Землі – акція всесвітня, і до неї варто залучати дітей різних 
вікових груп. Організувати їх можна як комплекс: лекція, після якої 
пропонується виконати певні практичні роботи, які реально могли б 
допомогти оточуючому середовищу. 

Одним з варіантів є конкурс малюнків і плакатів, які потім 
представляються на загальноміській виставці, яка привертає увагу 
жителів. 

Акція може бути пов'язаною з наведенням порядку і облаштуванням 
шкільної території. Діти самі прибирають сміття, розробляють дизайн 
оздоблення території, розсаджують рослини. 

Поєднання лекції і практики дозволяє не тільки запам'ятати свято 
Дня Землі, а і актуалізувати у свідомості проблеми забруднення оточуючого 
середовища. 

Також під час проведення цієї акції ми пропонуємо дітям не 
забувати прибирати за собою і навіть просто прибирати ті місця, де вони 
відпочивають, незалежно від того, хто насмітив. Адже наша країна є 
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надмірно забрудненою, а люди не поважають підтримання чистоти на 
природі. Саме такі заняття, спрямовані на наведення порядку, дозволяють 
нагадати, що можна жити в набагато чистішому світі. 

Таким чином, День Землі – свято, яке нагадує дітям про необхідність 
бе реж ного ставлення до оточуючого середовища і в той же час привчає до 
активної діяльності, а не очікування, що хтось зробить за них школу, місто, 
країну затишними, привчає до того, що змінювати світ слід своїми руками.

 
Акція «Ми на згарищі жити не хочемо!» 
проти проведення випалювання трави

Мета: пояснити учням, що випалювання трави приносить велику 
шкоду безлічі тварин, шкодить здоров’ю людей, показати шляхи вирішення 
проблеми сухої трави.

Хід заняття 
I. Підготовча робота. 
Учням пропонують уявити собі початок весни. Вони розповідають 

про появу підсніжників, приліт птахів, про те, що стає тепліше і починає 
гріти сонечко, вилазять комахи, починає пробиватися молода травичка.

II. Повідомлення теми і мети заняття. 
І саме цей час обирають для того, щоб почати випалювати траву. І 

сьогодні ми маємо відповісти на запитання – скільки користі, а скільки біди 
приносить така діяльність людей. Чи треба взагалі випалювати траву? Чи, 
може, згарище – це саме для нас?

IІІ. Практична робота. 
Учнів питають, чи коли-небудь хтось з них обпікав руку чи ногу? На 

ствердну відповідь пропонують розповісти про власні почуття дитини при 
такій травмі. Зрозуміло, що враження ці не з приємних.

Після цього до дошки по черзі запрошуються бажаючі.
Першому учню пропонують уявити себе комашкою – що вона відчуває 

навесні, коли тільки прокинулась від зимових холодів. Учень розповідає, 
що комаха радіє теплу, вона голодна, але щаслива що пережила зиму. Після 
цього пропонується уявити, що на таку істоту насувається стіна вогню. І 
ніде немає порятунку. Учень намагається знайти вихід – але переконується, 
що комасі подітися нема куди, хіба що сховатися в якусь нірку. Ну а як 
пощастить вижити в нірці, то комашка вилізе з неї не у затишну травичку, 
а на згарище. І на ньому вона як на долоні – її з легкістю побачить і з’їсть 
будь-яка пташка. 
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Такі ж вправи проводяться і з іншими учнями – тільки вони пред-
ставляють мишок та ящірок.

В результаті учні роблять висновок, що для дрібних тварин спалення 
трави – катастрофа.

IV. Ознайомлення з відомостями про трав’янисту рослинність та 
проблеми при її випалюванні.

Учитель питає, чи може спалення трави бути катастрофою і для 
рослин? Адже горить суха трава? Оскільки точки зору розходяться, слід 
нагадати, що у полум’ї пропадають насіння трави і навіть кореневища, 
якщо вогонь занадто сильний. Під час пожеж у повітря викидається велика 
кількість речовин, що заважають дихати. Дим викликає проблеми у людей 
із захворюваннями дихальних органів. А ще випалювання трави – справжнє 
марнотратство. У ґрунту рослини взяли поживні речовини на те, щоб 
побудувати стебла та листки. А в результаті палу всі ці поживні речовини 
полетіли в атмосферу, замість повернутися в ґрунт, та ще атмосферу 
забруднили. Чи це розумно?

Але від проблеми надлишку трави нікуди не подінешся. Дійсно, рік 
за роком трава виростає, восени відмирає. Бактерії та гриби, особливо за 
умов посухи, не встигають її переробити та повернути поживні речовини 
до ґрунту. І утворюється товстелезний шар сухої трави, що тільки чекає 
блискавки або покинутого багаття, щоб палахнути. Та ще й десь серед літа, 
щоб перекинутися на стигле жито, наприклад. А ще через таку «подушку» 
не може пробитися молода трава. То що, може траву таки треба випалювати? 
Відповідь на це запитання дає запитання інше. 

Ось воно. Чому трава так активно росте? Значить, вона комусь 
потрібна? Або була потрібна?

Учням пропонують висувати свої версії. І тут згадують, що траву 
їдять травоїдні тварини, саме їм вона необхідна.

І дійсно, трава може так швидко рости тому, що вона пристосована 
до того, щоб її об’їдали. У степах ще кілька століть тому паслися табуни 
сайгаків та диких коней – тарпанів. Гійом Левассер де Боплан, французький 
інженер, який перебував на службі у польського короля і залишив опис 
України (це було у першій половині ХVІІ століття), згадував, що табуни 
тарпанів неодноразово примушували хапатися їх за зброю, бо їх приймали 
за татарську кінноту. Тарпанів знищили люди (останній помер у неволі у 
1918 році). Від незліченних табунів диких копитних залишились нам на 
згадку тільки назви річок у степах України – Конка, Жеребець, Сугоклея 
(від татарського «сугокли» – сайгача).

А ще раніше тут було багато різних копитних. Як у саваннах Африки.
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На зміну їм прийшли свійські тварини. Стада корів, овець, кіз. Вони 
теж «підстригали» траву, інколи навіть вибиваючи її до ґрунту. 

А що ж відбувається, коли зменшується кількість тварин, що виїдають 
траву? Зрозуміло, трава продовжує рости. До утвору того самого шару сухої 
підстилки, про який вже згадувалось.

Що ж робити? 
Учні пропонують свої версії – розводити свійських тварин, косити.
Учням ставиться ще ряд запитань.
Чи варто випалювати траву на узбіччях? Що робити, якщо вона там 

розростається? (Висуваються версії, що траву слід прибирати на узбіччях 
так, як на клумбах).

Ще одне запитання – чи варто випалювати очерет? Виявляється, ні. 
Взимку його можна зрізати і використовувати у господарстві. Так, у Європі 
зараз з очеретом роблять дахи – це вважається дуже здоровим, адже дім з 
таким дахом взимку гарно тримає тепло, влітку – не перегрівається, а ще у 
таких будинках гарна вентиляція.

VI. Розв’язок проблеми заняття. 
Учні висловлюють думку, що підпалювати траву, тим більше всюди, 

де вона тільки є, зовсім не треба. Її треба розумно використовувати. 

VII. Підсумок заняття. 
Суцільні пожежі та дими нікому не потрібні. Не можна всюди 

випалювати траву, тим більше що це ще і втрата родючості ґрунтів. 
Учні вирішують не розважатися підпалюванням трави та зупиняти 

тих ровесників, які розважаються у такий спосіб.

Варіанти трансформації заняття для різних вікових груп

Ця акція пов'язана із дискусією «Чи потрібен дим над містом», але з 
дещо іншим підходом. Це – аналіз поведінки кожної людини і безпосередній 
вихід на природоохоронну діяльність. Після обговорення (уже другого, 
після круглого столу або дискусії), проблеми підпалів, діти починають 
звертати увагу на дії своїх ровесників, свої власні, діїї родини. І доходять 
висновку, що вони самі не буду підпалювати траву. 

Цю акцію варто проводити, в першу чергу, для середньої і старшої 
школи, оскільки саме в цьому віці діти починають проводити свого роду 
постійні експерименти, в тому числі і з підпалюванням сухої трави. 

Бажано додатково у старших класах під час екскурсій показувати, як 
правильно розпалити багаття, як його загасити, щоб не відбулося пожежі, 
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а також провести тренінг для всіх бажаючих із виконанням цієї діяльності. 
Такий тренінг є продовження акції «Ми на згарищі жити не хочемо». Завдяки 
«офіційності» його проведення багаття втрачає ореол «забороненого плоду», 
стає «інструментальним», зменшуючи кількість підпалів та необережного 
користування вогнем. Також ми розповідаємо учням про те, як слід діяти, 
коли знайдений підпал, і як можна зупинити полум’я, яке випадково вийшло 
з-під контролю. Це акцентує увагу не тільки на збереженні природи, а і на 
необхідності дотримуватися протипожежних норм. Це додатковий елемент, 
який пов'язанує охорону природи з вивченням правил протипожежної 
безпеки і правил безпечної поведінки. 

Проведення акції сприяє самостійному вибору дітей щодо уникнення 
пожеж у будь-яких ситуаціях. Адже, розібравши ситуацію щодо підпалів і 
вигорання великих територій, учні замислюються про небезпечність гри з 
вогнем. Також вони отримують знання щодо практичних дій у конкретних 
ситуаціях. Тому такі заняття ми проводимо для учнів всіх вікових груп, щоб 
опрацюванням проблеми зменшити небезпеку для самих дітей, природи, а 
також майна.
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Розділ 10
Проведення екскурсій

Екскурсії є необхідними для будь-яких вікових груп, і їх слід 
проводити не шаблонно. Адже для сучасних дітей екскурсії «подивіться 
вліво, подивіться вправо» із виключним монологом екскурсовода є 
нецікавими. Та й більшість інформації у таких екскурсія проходить повз 
свідомість і швидко забувається. А запам’ятовуються, в першу чергу, 
самостійні здобутки. Тому нами був розроблений цілий ряд оригінальних 
екскурсій, які ми використовуємо для будь-яких вікових груп майже 
без змін, оскільки діти стають їх співавторами, у відповідності зі своїми 
можливостями.

Екскурсія на шкільне подвір’я 
«Дивосвіт за порогом» 

з тренінгом «Вміємо бачити та чути» 
(в різні пори року)

Мета: звернути увагу учнів на сезонні зміни у природі, показати 
конкретні фенологічні явища, навчити помічати їх навіть в умовах населених 
пунктів, вчити спостережливості.

Хід заняття 
I. Підготовча робота. 
Учням повідомляють, що сьогодні вони йдуть на екскурсію. 

Нагадують основні правила поведінки: не віддалятися від групи, не 
галасувати, не полохати птахів, не нищити комах.

II. Повідомлення теми і мети екскурсії. 
Ми з вами відправляємося у мандрівку. Та щоб побачити щось цікаве, 

зовсім немає потреби їхати за тридев'ять земель. Ви кожен день проходите 
шкільним подвір’ям. Та чи знаєте ви, де розташовані мурашники, де 
гніздяться горобці, якого кольору восени листочки рослин і як ці рослини 
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називаються? Сьогодні ми з вами побачимо зовсім нове, невідоме вам 
шкільне подвір’я.

III. Екскурсійні завдання. 
Розповідь під час екскурсії перемежається виконанням завдань. 
Осіння екскурсія. 
Осінь – пора засинання природи. Стає дедалі холодніше, дні корот-

шають. Частина птахів відлітає на південь, у теплі краї. А вся природа по-
чинає готуватись до зими. Як це відбувається?

1. Тренінг «Вміємо бачити і чути»
1. Що ми чуємо?
Учням пропонується заплющити очі і уважно вслухатися у звуки, що 

чути довкола. Потім учні розповідають про те, що почули – їм слід назвати 
якомога більше звуків. Це шум вітру, шелестіння опалого листя, каркання 
ворон, стрекіт горобців. До цього додаються звуки антропогенного 
походження: голоси людей, шум машин, шум від ремонтних робіт. Після 
цього учні відповідають на такі запитання.

– Які з цих звуків можна почути в лісі (або на луках, в степу, в горах)?
– Чи можна протягом всього року почути голоси людей та шум машин?
– Людські звуки досить одноманітні протягом року. А чи можна почути 
в інші сезони шум вітру? Шелест листя, що падає? Чи можна почути 
навесні шурхіт опалого листя?
– З пташиних звуків що ми чуємо восени? Чи ці ж звуки можна почути 
взимку? навесні? Навесні пташиних звуків більше, ніж восени?

2. Що ми бачимо?
Тепер учні протягом 30-40 с озираються довкола, намагаючись 

побачити якомога більше тварин. Потім називають побачених. Переважно 
називають птахів. Це ворони, горобці, синиці, свійські голуби. Тепер треба 
відповісти на такі запитання.

– Чи можна протягом всього року побачити ворону, горобця, синицю?
– Чи можна зараз побачити ластівок? шпака? горлицю? Чому їх зараз не 
видно?
– Придивіться уважно. Яких комах видно зараз?

3. Спробуємо створити нові звуки. 
Учні можуть ходити, повзати, шарудіти опалим листям тощо.
Запитання: які з цих звуків можна відтворити взимку? навесні?
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2. Практична робота. 
Гра «Хто загубив листочка?»
Учні підбирають опалі листочки. Називають, яким рослинам вони на-

лежать. Потім знаходять ці рослини. Інколи буває, що учні не можуть іден-
тифікувати листки. Тоді вони знаходять рослину, а вчитель підказує її назву.

Зимова екскурсія. 
1. Під час тренінгу «Вміємо бачити і чути» необхідно звернути 

увагу на те, що синиці та повзики починають співати ще в січні-лютому. 
Слід також прислухатись до суто зимових звуків – рипіння снігу, звуків 
зимуючих птахів – снігурів та омелюхів. В той же час не можна почути 
шарудіння опалого листя.

2. Практична робота. 
Гра «Який сніг?»
Учні роздивляються, який на вулиці сніг. Після цього відповідають 

на запитання.
– Характеризують сніг – пухкий, що тільки випав, або твердий, що 
злежався тощо.
– Яким буває сніг коли він тільки випав? після відлиги? 
– Як відрізняється сніг у сильні морози і у відлигу? Коли з нього можна 
зліпити снігову бабу? 
– Де сніг перестає бути білим?
– Чи знають учні, що таке наст? (Якщо він є під час екскурсії – можна 
побудувати хатинку).
– Чи тепло під снігом? (Слід пояснити, що під снігом тепліше, ніж назовні, 
він – справжня шуба для землі. А мишкам дуже зручно, коли лежить сніг – 
під ним і тепліше, і нікому не видно.)

Весняна екскурсія.
1. Під час тренінгу «Вміємо бачити і чути» звертаємо увагу на те, 

що птахи навесні співають, і що птахів стає набагато більше, адже багато 
видів повертаються з теплих країв. Видно мурах, клопів-солдатиків. Літають 
бджоли та мухи. Слід звернути увагу і на рослини – появу перших зелених 
стебелець, цвітіння первоцвітів (не зривайте! Їх стає менше! Підсніжники – 
ті взагалі в Червоній книзі!), появу молодих листочків на деревах тощо.

2. Практична робота. 
Гра “Серце” дерева.
Вибрати дерево діаметром до 15 см із жорсткою корою (краще з 

листяних). До стовбура обраного дерева міцно притиснути вушко. Можливо, 
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доведеться змінити кілька місць на стовбурі, поки знайдемо потрібне і 
відчуємо биття “серця” дерева. Порівняємо ритм свого серця з ритмами 
“серця” дерева. Зробимо висновок, що дерева – це живі істоти, які ростуть, 
дихають, їх “кров” циркулює так, як наша.

IV. Підсумок заняття. 
Учням нагадуємо, що все те, що ми побачили, вони бачили кожен 

день – та просто не звертали уваги. Пропонуємо бути уважними кожного 
дня, а все, що побачили – заносити до календаря природи. А ще, щоб не 
заважати нашим сусідам – птахам та рослинам – не смітити, не ламати 
гілки, не лякати птахів.

 
Варіанти трансформації заняття для різних вікових груп

Хоча цей комплекс екскурсій був розроблений для молодшої школи, 
він є ефективним і для занять біологією у будь-яких класах. Адже значна 
час тина об'єктів, які обговорюються, можуть бути знайдені безпосередньо 
на шкільному подвір'ї. 

Якщо мова іде про ботаніку, то можна знайти рослини різних типів: 
біля школи легко можна знайти мохи, лишайники, хвойні та квіткові 
рослини. Це дозволяє побачити їх безпосередньо, вживу, роздивитися їх 
ознаки. 

Виконання невеликих завдань на уважність («що ми бачимо, чуємо») 
дозволяє дітям зосередитися на занятті на відкритому повітрі і сприяє їх 
спостережливості. Більше того, після проведення таких ігор діти більш 
уважно придивляються до того, що є навколо і легше знаходять об’єкти, 
про які йдеться на занятті. Це стає особливо важливим, коли проводяться 
зоологічні заняття, адже «що ми бачимо і чуємо» дозволяє звернути увагу 
на тих чи інших тварин, яких хотів би показати учитель.

Така екскурсія буде корисною навіть при вивченні анатомії людини, 
скільки дозволить звернути увагу на особливості різних типів руху, можливо 
із прочитанням слідів (проект «Юні слідопити»), а також показати реакції 
організму на холод або тепло, продемонструвати правильність підбору 
одягу та інші аспекти, які які розглядаються в цьому курсі. 

У старших класах такі мініекскурсії дозволяють провести спосте-
реження щодо забруднення оточуючого середовища, скажімо, через пошук 
лишайників, які є індикаторами забруднення (зв’язок загальної біології та 
ботаніки).
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Екскурсія-розвідка «Юні слідопити»

Мета: навчитися розрізняти сліди, знаходити їх навіть в умовах 
населених пунктів, вчити спостережливості.

Обладнання: листочки з зображенням слідів різних тварин (на диску, 
папка «Проект Юні слідопити», з кн.: Долейш, 1987), за можливості – 
книги про сліди (Долейш, 1987; Формозов, 1989; тощо).

Ця екскурсія має проводитись після того, як випаде сніг, і на ньому 
залишать сліди досить багато тварин (тобто, на наступний день після 
снігопаду). Немає необхідності у далекій мандрівці – навіть на шкільному 
подвір’ї можна знайти достатньо матеріалу. Хід цієї екскурсії для учнів, 
які у минулі роки брали участь у проекті «Юні слідопити», відрізняється 
зменшенням кількості завдань, пов'язаних зі слідами людини, та збільшенням 
видів, чиї сліди мають вирізняти учні (крім слідів кота, собаки, ворони, 
свійського голуба можна пошукати сліди інших тварин, подивитися на 
сліди безпосередньо після того як звір чи птах їх залишили). Проте під час 
виконання проекту «Юні слідопити» вона проводиться у тому ж варіанті, як 
і для дітей, які зі слідами знайомляться тільки під час екскурсії.

Хід заняття 
I. Підготовча робота. 
Перед виходом на екскурсію учням розповідають, що сніг – це 

справжня відкрита книга, яку, на жаль, далеко не всі вміють читати. Щоб 
зрозуміти, що ж написано в цій книзі, треба знати, як відрізняються сліди 
тих, хто йшов та тих, хто біг, хто зупинився на хвильку та хто десять хвилин 
стояв тощо. Учнів попереджають, що треба поводитись спокійно, не 
відбиватися від групи, щоб не затоптати сліди, ні в якому разі не наступати 
на сліди, які роздивляються.

II. Повідомлення теми і мети екскурсії. 
Сьогодні ми з вами відправляємося на екскурсію для того, щоб 

навчитись читати по слідах. Ми зможемо розрізнити по слідах, хто біг, а хто 
йшов. Де стрибала синиця, де пробіг собака, а де – кіт.

III. Екскурсійні завдання. 
Вся екскурсія будується з завдань, попутно роздивляються сліди 

тварин, які вдасться знайти.

1. Такі різні наші сліди.
Всі учні стають в ряд на стежці біля свіжого снігу. Потім на снігу 

кожен залишає один слід. Діти роздивляються свої сліди та сліди сусідів, і 
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на запитання вчителя описують їх відмінності – малюнок підошви (смуги, 
кола, малюнки та інші відмінності) та їх розмір. Вчитель розповідає, що 
по розміру сліду можна, наприклад, визначити, хто пройшов – дитина чи 
доросла людина (учні порівнюють свій слід зі слідом вчителя). 

2. Що він робив?
Наступне завдання – навчитися визначати, що робив той, хто полишив 

сліди. Одному учню пропонують пройти по снігу. Всі інші роздивляються 
сліди, вказують, що відстань між ними досить невелика, слід носка і 
п’яти промальовується однаково чітко. Потім тому ж учню пропонують 
пробігтися. При розгляданні цих слідів одразу видно, що відстань між ними 
набагато більша, носок видний краще, ніж п’ята. 

Іншому учневі пропонують спокійно пройти, потім по команді 
зупинитися, а по наступній – через 1-2 с – знову піти. Сліди під час цієї 
короткочасної зупинки виявляються чіткими. Довготривала зупинка 
організовується таким чином: учень іде, по команді зупиняється. Після 
цього йому пропонують проговорити 2-3 скоромовки. Вся його увага 
зосереджується саме на них, і він не замислюється над тим, які сліди він 
лишає, переминається з ноги на ногу, ворушиться. Розглядаємо цей слід. 
Він, на відміну від сліду при короткій зупинці, розтоптаний, широкий та 
нечіткий.

Перше та друге завдання не актуальні для учнів, які у попередні 
роки брали участь в проекті «Юні слідопити» і для яких ця екскурсія є 
повторенням минулорічного матеріалу. З ними (у якості нагадування) 
варто провести лише гру «Що він робив?» і переходити до пошуків слідів 
тварин.

3. Гра «Що він робив?».
Одному з учнів пропонують зайти за ріг та там, щоб не бачили 

інші, виконати певне завдання (його дають пошепки, щоб ніхто не почув): 
наприклад, пройти, потім зупинитись і порахувати кількість вікон на 
другому поверсі школи, пробігтись і двічі стрибнути вперед. Після його 
повернення всі інші учні по слідах мають відтворити, що він робив. Опис 
має бути приблизно таким: ось він ішов, потім зупинився, повернувшись 
обличчям до школи, далі побіг і стрибав.

4. Хто пройшов?
Учні намагаються знайти сліди різних тварин, порівнюють з 

малюнками на листку. Вчитель підказує, де сліди кота, де – собаки та ін. 
Якщо під час заняття помітили, що ось пробіг собака або біля цього куща 
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стрибав горобець, слід показати його учням, а потім підійти роздивитися 
сліди. Як рухався звір – ішов чи біг – можна визначити, порівнявши слідову 
доріжку з малюнками в книзі (це завдання краще підійде для учнів, які 
брали участь у проекті «Юні слідопити»). 

5. Сліди без слідів.
Учням слід показати, що розповісти про тварин можуть не лише сліди 

лап, а й інші ознаки їх перебування. Ось на снігу під вікнами розсипані 
рештки насіння та крихти хліба. Значить, десь наверху щось їли птахи. 
І дійсно – на другому поверсі на вікні висить годівниця, яку відвідують 
синиці та горобці. Шматок хліба з видзьобаною в ньому «ямкою» аж до 
скоринки – робота горобців або голубів. Гарбузова насінина з акуратною 
округлою діркою, через яку виїдена м’якоть – тут попрацювала синиця. 
Прогризений горіх – слід перебування білки.

А ось жовті ляпки під заборами та стінками – це, виявляється, мітки, 
якими коти та собаки сповіщають своїх сусідів про те, що вони тут побували 
і що це, власне, їх територія. 

VII. Підсумок заняття. 
Учні роблять висновок, що навіть не побачивши тварин, можна 

дізнатися, які з них є на даній території, та що вони робили, за умови, якщо 
ви вмієте розрізняти сліди та не забуваєте їх помічати.

Варіанти трансформації заняття для різних вікових груп

Екскурсія може проводитися як на шкільному подвір'ї, так і під час 
якихось дальніх виходів. Це робить її зручною для проведення для дітей 
будь-яких вікових груп. Її також можна суміщати із екскурсією «Дивосвіт 
за порогом».

У дитячому садку можна просто звернути увагу, що у всіх дітей сліди 
відрізняються, показати сліди котів, собак, ворони тощо. 

У середній і старшій школі її можна використати під час курсів 
зоолгії, анатомії і фізіології людини, загальної біології. Під час зоологічного 
варіанту екскурсії «Юні слідопити» можна знайти сліди різних тварин, які є 
в найближчих околицях школи. За ними можна скласти приблизний перелік 
видів тварин, які є у цьому місці. Причому проводити її в такому варіанті 
можна не тільки взимку, а влітку, якщо досліджувати сліди на ґрунті, 
наприклад на стадіоні. 

Використовується вона і для курсу анатомії і фізіології людини. Адже 
по слідах наочно можна подивитися на різні варіанти руху, спробувати 
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оцінити, які навантаження отримують ті чи інші частини тіла. В першу 
чергу увага звертається на навантаження на ноги і необхідність правильного 
підбору взуття для різної погоди і різних ситуацій.

Екскурсія на берег Дніпра 
«Ми живемо в теплих краях»

Мета: ознайомити учнів з зимуючими птахами, навчити проводити 
спостереження, користуватися біноклем.

Обладнання: бінокль (по можливості), блокнот з олівцем для запису 
спостережень.

Хід заняття 
I. Підготовча робота. 
Восени, коли птахи відлітають, ми кажемо: вони летять у теплі краї. 

Та ось в кінці осені – на початку зими ми раз у раз чуємо тихі звуки, схожі на 
рипіння, і бачимо птаха з червоною грудкою, який ці звуки видає. Влітку ми 
його чомусь не бачили. Та це ж снігур! А ось тихенько «сюрчать» омелюхи 
– вони теж прилетіли до нас на зиму. З півночі. Виявляється, для них у нас 
– вже теплі краї. На півночі ж іще холодніше!

II. Повідомлення теми і мети екскурсії. 
Сьогодні ми вирушаємо на екскурсію для того, щоб познайомитись з 

тими птахами, які живуть у нас весь рік або прилітають на зимівлю.

III. Хід екскурсії. 
Під час екскурсії учням всіх показують птахів, яких зустрічають. 

При цьому обов'язково вказують, чи цей птах у нас в населених пунктах 
перебуває протягом всього року, чи переселяється на зиму з околиць, 
чи прилітає на зимівлю з півночі. Всіх птахів учні записують в блокнот, 
відмічаючи статус їх перебування. Наприклад: 

Велика синиця – є і літом, взимку – більше, в місті (селі).
Хатній горобець – весь рік, в місті (селі).
Свійський голуб – весь рік, в місті (селі).
Вівсянка – влітку – за містом (селом), взимку – більше, в місті 

(селі).
Чубатий жайворонок – є і літом, взимку – більше, в місті (селі).
Снігур – тільки взимку. 
Омелюх – тільки взимку.
Незнайомих птахів учні роздивляються в бінокль.
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На березі учні в бінокль розглядають птахів, що тримаються на 
ополонках та кризі біля них, обов’язково записують зустрінуті види в 
блокнот по попередній схемі:

Орлан-білохвіст – весь рік, взимку більше, на ріці.
Великий крохаль – тільки взимку, на ріці.
Гоголь – тільки взимку, на ріці.
Крижень – весь рік, взимку більше, на ріці.
Жовтоногий мартин – весь рік, взимку більше, на ріці.

IV. Узагальнення та систематизація знань учнів. 
Після повернення в клас учні за записами виділяють три групи 

птахів: ті, що перебувають у населеному пункті цілий рік (хатні горобці, 
свійські голуби, ворони); ті, які є в населених пунктах і влітку, та взимку 
їх стає більше, адже вони збираються ближче до місць, де полегше з їжею 
(синиці, повзики, чубаті жайворонки); нарешті птахи, які прилітають до 
нас на зимівлю (в місті це снігурі та омелюхи, на Дніпрі – зимуючі качки: 
крохалі, гоголі, а також крижні, яких влітку на Дніпрі можна побачити 
далеко не всюди).

V. Підсумок заняття. 
Таким чином, ми переконалися, що птахів можна побачити протягом 

всього року, та не одних і тих же. Взимку ми бачимо не всіх тих птахів, 
що влітку. Частина з наших птахів відлітає на південь. А для інших теплі 
краї починаються прямо у нас – для одних достатньо теплі щоб нікуди не 
летіти, а для інших досить тепло, щоб не летіти далі на південь. Частина 
зустрічається постійно – цих птахів називають осілими. Інші взимку 
прилітають ближче до населених пунктів з околиць – вони кочують. А ще 
одна група – це птахи, що прилітають до нас на зимівлю.

Варіанти трансформації заняття для різних вікових груп

Екскурсія в первинному варіанті потребує певного обладнання 
(наявністть бінокля або підзорної труби), та необхіднісості йти на берег 
Дніпра, щоб поди ви тися на зимуючих качок. В той же час цю екскурсію 
можна об'єднати із екскурсією «Дивосвіт за порогом», якщо спробувати 
знайти зимуючих птахів і тих, хто прилітає на зиму до нас, тобто омелюхів 
та снігурів, якщо можливості вийти до води немає. Тоді в ході екскурсії 
розповідають про те, що на відкритих водоймах у нас залишаються зимувати 
північні гості. Ця екскурсія входить для будь-яких вікових груп, оскільки 
як малеча, навіть дошкільнята, так і старшокласники (і навіть дорослі) 
дуже часто не звертають увагу на зимову орнітофауну, і навіть не знають, 
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які птахи зимують у нас. Єдине, що треба – підбирати варіант доведення 
інформації, що відповідає віку екскурсантів.

Екскурсія до заповідника «Заповідні стежки»

Мета: розширити уявлення дітей про рослинний і тваринний світ 
заповідника, особливості заповідника як природоохоронної установи, 
формувати вміння помічати характерні особливості явищ природи; розвивати 
практичні навички дослідницької роботи, уважність, спостережливість; 
виховувати бажання оберігати рідну природу.

Обладнання: блокноти, олівці, картки, зображення грибів, по 
можливості – плеєр або ноутбук з колонками та набором звуків – записів 
голосів птахів, жаб, ропух (на диску, папка «Екскурсія Заповідні 
стежки»).

Хід заняття 
I. Підготовча робота. 
Напередодні вчитель коротко повідомляє про маршрут, зупинки, 

обов’язковою є бесіда про правила поведінки на природі, її збереження та 
охорону. Бажано також, щоб одяг був зручним для руху в лісі (найкраще 
– брюки та щось з довгим рукавом, щоб комарі та кропива не зіпсували 
подорожі) та не занадто барвистим, бо яскравий колір відлякує тварин. 
Взуття – зручне, щоб не натирало ноги. В теплі дні бажано мати з собою 
воду.

Екскурсія розпочинається із вступної бесіди ще в класі перед 
виходом. 

Природа… Що це таке? 
– Це зачарування красою пейзажу, формами і фарбами квітів, грацією 
тварин, вічним переходом дня і ночі. 
– Це і прихід весни, фарби осені, чарівність зими і лагідність літа. 
– Це краса зірок і пахощі землі. 
– Це чистота джерельної води… 
– Це те, що можна побачити в заповіднику, де природа живе за своїми 
законами.

II. Повідомлення теми і мети екскурсії. 
Але чи знаємо ми про все, що нас оточує? Чи ми спостережливі? Чи 

добре знайомі з нашим заповідником? Відповідь на ці запитання дістанемо 
під час сьогоднішньої мандрівки по заповіднику. 
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III. Хід екскурсії. 
Екскурсія проводиться по екологічній стежці. Всі цікаві спостереження 

відмічаються по ходу маршруту, але для полегшення сприйняття матеріалу 
і фізичного перепочинку виділяються окремі тематичні зупинки.

Перша зупинка – “На порозі заповідника”
Нагадування про правила поведінки в лісі. Ми, йдучи до заповідника, 

повинні поводитися як чемні гості. В лісі зараз час, коли птахи виводять 
пташенят. Тому ні в якому разі не можна галасувати. Лісова підстилка – це 
дім багатьох дрібних тварин, тому її не ворушать. Не можна відбиватися 
від групи, щоб не заблукати. І ще – на стежках, що йдуть по крутих схилах, 
руки не тримаємо в кишенях! А тепер – до нових відкриттів у заповідному 
лісі.

Друга зупинка – “Лісовий дім” 
Маршрут проходить лісом в нагірній частині заповідника, де учні 

ознайомлюються з багатоповерховим будинком у царстві природи. Цей 
будинок – ліс, поверхи – яруси, а квартири – це екологічні ніші тварин. 

Дослідження. 
Діти визначають яруси лісу і за допомогою смужок кольорового 

паперу роблять діаграму “Яруси лісу”. На смужках надписують назви 
рослин, що складають цей ярус. 
1 ярус – деревний: граб, клен, дуб, ясен. 
2 ярус – кущі і молоді дерева: бруслина бородавчаста, ліщина, бузина, 
молоді граби і клени. 
3 ярус – трав’янистий: копитняк, ряст, медунка, зеленчук, розрив-трава. 

Тренінгова вправа “Захист лісу”. 
Діти стоять колом обличчям один до одного. В центр виходить один 

учасник і промовляє речення “Ліс потрібно оберігати тому, що …”. Діти, які 
бажають висловити свою думку, стають по черзі в центр кола і продовжують 
речення. 

Приказки про ліс. 
Ліс і вода – брат і сестра. 
Ліс – природне багатство. 
Ліс сам себе чистить. 
Який ліс, такий і звір. 
Ліс не школа, а всіх навчає.

Третя зупинка – «Над яром»
Стежка веде понад яром. Учні обережно зазирають у нього. 
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Бесіда про яри.
Наші яри – сумне й цікаве явище. Це пам’ятник людському 

недбальству і справжня книга прадавньої історії. Яри виникають тоді, коли 
вода має можливість вільно стікати, змиваючи ґрунт. Це відбувається, коли 
вирубують ліси. І от, коли ліси були вирубані, у нас утворилися оці яри 
– найбільші в Європі. Для того, щоб канівські гори не змило, прийшлося 
докласти чимало зусиль, відновлюючи ліс. Та завдяки ярам добре видно 
прадавню геологічну історію наших місць. Адже наші гори унікальні – 
в них шари юрського періоду, коли по землі ходили динозаври, якимось 
чином опинились над сучасними. Такого майже ніде в світі немає.

А в глибинах ярів, де завжди волого, можна уявити, що ви опинились 
у далекому минулому – там царство папоротей та мохів, наче у часи 
динозаврів.

Четверта зупинка – “Грибна” 
Відгадування загадки. 
Є шапка, та немає голови; є нога, але без черевика. (Гриб). 
Зустріч з мікологом та бесіда про гриби. 
Гриби – це живі організми, які живуть, дихають, ростуть і відмирають. 

Розмножуються вони спорами і частинками грибниці, що знаходиться 
в ґрунті. Гриби потрібно охороняти. Оскільки вони є санітарами лісу і 
продуктом харчування. Гриби, отруйні для людини, для лісових мешканців 
– ліки і харч, можуть бути ліками і для людини. Чим більше в лісі різних 
грибів, тим він затишніший, в ньому краще й швидше ростуть дерева. Не 
можна знищувати неїстівні гриби. 

Проведення гри “Підбери гриб”. 
Дітям роздаються картки із зображенням грибів. Вони називають 

гриб, розповідають, коли він з’являється та де полюбляє рости. Підбирають 
до їстівного гриба пару, тобто схожий на нього отруйний гриб. Вказують 
ознаки, за якими ці гриби розрізняються. 

Екологічне прогнозування. 
Що буде, якщо в лісі зникнуть всі гриби? 
Дослідження. 
Проводиться разом із студентами, що проходять практику при 

Канівському природному заповіднику. Діти знаходять на маршруті гриб. 
Визначають, який це гриб: їстівний, неїстівний чи отруйний. Розповідають 
про способи розрізнення їстівних грибів та їх отруйних двійників. Вказують, 
що народні методи визначення грибів – за допомогою цибулини, срібної 
ложки, тощо – неефективні. Гриби треба знати, визначати за визначниками, 
консультуватись у спеціалістів. Ні в якому разі не вживати в їжу незнайомі 
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гриби. Розповіді учнів доповнюють або виправляють студенти та 
викладачі. 

Четверта зупинка – «Комашина»
Спостереження. 
Діти спостерігають за мурашником та його жителями: рух мурашок 

колоною один за одним, будівництво гнізда, живлення. Учні роблять 
висновок, що це хижі тварини (поїдають інших комах-шкідників), але 
корисні (санітари лісу), як й інші хижаки (учитель нагадує про вовків). 

Екологічне прогнозування. 
Учні згадують, що комахи – найчисельніша у світі група тварин.
Що буде, якщо в світі зникнуть всі комахи? 

П'ята зупинка – «Пташине царство»
Під час руху учні час від часу зупиняються послухати птахів, яких 

називає вчитель – найчастіше можна почути зябликів, вільшанок, синиць, 
співочих дроздів, а також вівчариків – жовтобрового та ковалика та інших. 
Під час зупинки учні прослуховують записи птахів і називають їх.

Шоста зупинка – “У води та у воді” 
Для багатьох тварин звичним середовищем мешкання є вода. Що це 

за тварини, як зуміли пристосуватися до такого життя? Щоб це зрозуміти, 
проведемо ряд спостережень. 

Спостереження. 
Для роботі на цій станції дітям знадобляться скляні баночки, водні 

сачки, лупи, пінцети. 
Спостереження за тваринами водойми розпочинається з порівняння 

ставкової жаби і ропухи (почути їх одночасно дуже важко, тому слід 
відтворити записи їх голосів). Їх можна розрізнити за голосом. Діти роблять 
висновок, що жаби дзвінко квакають, а ропухи – видають глухий звук. 
Згадують, що діти жаб та ропух – пуголовки – схожі на рибок і живуть 
виключно у воді, у той час як дорослі пов’язані з сушею. 

Далі спостерігають за відловленою водоміркою. Роздивляються 
її будову: три пари ніг, передня з яких не бере участі у пересуванні. Нею 
комаха захоплює і утримує здобич, бо живиться дрібними тваринками. 
Водомірка – хижак. 

Тепер – ознайомлення з водяним скорпіоном, який живе на мулистому 
дні на невеликій глибині. Має три пари ніг, плоску форму тіла, що нагадує 
листок, сіре забарвлення. Все це допомагає скорпіону бути малопомітним. 
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Передня пара ніг трансформувалася у “клешні”, які можуть захоплювати 
здобич. Отже, можна зробити висновок, що і це – хижак. 

Інша придонна тваринка – водяний ослик. Діти розглядають 
його зовнішній вигляд: колір його тулуба зливається з забарвленням 
навколишнього середовища. Має шість пар ніг. Але це не комаха! Вчитель 
повідомляє, що водяний ослик – це рачок. Його охоче поїдають водоплавні 
птахи, риба, водяні скорпіони. Має цікаву особливість: коли ворог хватає 
його за ноги, водяний ослик легко з ними розлучається, а з часом кінцівки 
відростають. 

Після спостережень всі тваринки випускаються на волю. 
Ще деякий час діти спостерігають за подіями на водоймі і помічають, 

що у жаркий день до неї прилітають лісові пташки – попити води, 
покупатися, а деякі – ще й пополювати на водяних мешканців. 

Сьома зупинка – “Море ігор та загадок” 
Загадки. 

1. У якому лісі немає листя? (Хвойний). 
2. Зимою гріє, весною тліє, влітку вмирає, восени оживає. (Сніг). 
3. Червоне коромисло через річку повисло. (Веселка). 
4. Коло вуха завірюха, а у вусі ярмарок. (Бджоли). 
5. Хто хвіст залишає, а від ворога втікає? (Ящірка). 
6. В річці купається, в сорочку вдягається, 
В повітрі літає, завжди суха буває. (Качка). 
7. Хто комах з кори виймає 

Про здоров’я лісу дбає. (Дятел). 
8. Білі горішки на зеленій ніжці. (Конвалія). 
9. Ніхто її не лякає, а вся тремтить. (Осика). 
10. В білому сарафані сіла на галявині, 

Летіли синички – сіли на косички. (Береза). 

Ігри. 
1. Гра “Чи б’ється серце у дерева?”. 
Відшукати дерево і відчути биття його “серця”. Порівняти ритм 

свого серця з ритмом “серця” дерева. 

2. Гра “Розрізни запахи”. 
Учитель підбирає листочки різних рослин. Наприклад: м’ята, полин, 

чебрець, гілочка сосни. Діти із зав’язаними очима повинні тільки по запаху 
впізнати рослину. 
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3. Гра “Хто що їсть?”. 
Вчитель називає тварину, а діти пригадують, чим вона живиться. 

Білка – рослини, ягоди, горіхи, гриби, пташині яйця. 
Зайці – трава, кора дерев, капуста, морква, інші соковиті рослини. 
Їжаки – черв’яки, слимаки, комахи. 
Дикі кабани – коріння, гриби, жолуді, дрібні гризуни. 
Лосі – болотні рослини, кора і гілочки дерев. 

4. Гра “Відчуй себе твариною в лісі”. Її можна провести наприкінці 
екскурсії, коли діти втомилися і не мають бажання бігати. На безпечному 
відрізку дороги в лісі дитина повинна сама, без нікого, пройти стежкою, 
уявляючи себе якоюсь твариною. А потім розповісти про почуття, що 
виникали в неї під час руху наодинці з природою. 

IV. Підсумок екскурсії. 
Підводиться підсумок екскурсії, діти нагороджуються призами. Після 

такої екскурсії діти відчувають себе дослідниками природи, її знавцями, 
охоронцями, її частинкою. 

Варіанти трансформації заняття для різних вікових груп

Хоча екскурсія і виглядає дещо ігровою, але її проводити можна 
практично без змін для будь-кого кого, від дошкільнят і до дорослих 
екскурсантів. Адже, на жаль, вміння звертати увагу на цікаві речі у природі 
у багатьох випадках є надзвичайно низьким. Тому по практично незмінному 
сценарію ми проводимо її для різних вікових груп. Ігрові елементи 
зустрічаються з великою зацікавленістю екскурсантами, якого віку вони б 
не були.

Екскурсія до заповідника «Як працює заповідник»

Мета: розширити уявлення дітей про заповідник, про те, що роблять 
його співробітники та які професії потрібні для роботи в ньому; розвивати 
практичні навички дослідницької роботи, уважність, спостережливість; 
виховувати бажання оберігати рідну природу.

Напередодні екскурсії узгоджують час зі співробітниками 
заповідника, котрі мають представляти різні аспекти його роботи.
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Хід заняття 
I. Підготовча робота.
Ця екскурсія також починається із вступної бесіди в класі. Ще перед 

виходом клас поділяють на команди. Нагадують про правила поведінки в 
заповіднику.

Ми вже бували в заповіднику, бачили, який там ліс, багато дізналися 
про його рослини та тварин. Але ми майже нічого не знаємо про тих, хто 
дбає про заповідник. 

II. Повідомлення теми і мети екскурсії. 
Як захистити ліс від браконьєрів? Хто і як спостерігає за погодою? 

Що про заповідник можуть розповісти науковці? Як взагалі працює 
заповідник? Про це ви дізнаєтеся під час нашої сьогоднішньої екскурсії.

III. Хід екскурсії. 
Ця екскурсія проводиться по садибі заповідника. Учні дізнаються 

про те, які структури забезпечують нормальне функціонування заповідника 
– тобто дають можливість природі жити за своїми законами, не турбуючись 
про те, що люди можуть їй заважати. Учні зустрічаються зі співробітниками 
заповідника, які розповідають про свою роботу. Протягом всієї екскурсії 
проводиться вікторина. Всі, з ким спілкуються учні, задають їм запитання. 
Кожна команда після обговорення дає свою версію відповіді. За правильну 
відповідь команда отримує бали – у вигляді цукерок. До кінця екскурсії 
цукерки не з’їдають. Оскільки саме за їх кількістю і визначається команда-
переможець. А зібрані смачні «бали» слугують призом, який команда 
самостійно розподіляє.

 
Перша зупинка – «Заповідник у безпеці» (зустріч зі співробітником 

лісової охорони).
Майстер лісу розповідає, що заповідник нерідко потерпає від 

недбалої поведінки людей. Чомусь люди заходять в ті частини заповідника, 
куди заходити не треба, оскільки перебування там турбує звірів і птахів, 
заважає їм ростити потомство. Тому часто-густо це треба пояснювати 
таким горе-відвідувачам. В той же час заповідник – не кошмар за кам’яними 
мурами. Завжди можна прийти на екскурсію, яку проведуть кваліфіковані 
співробітники, які допоможуть побачити та дізнатися набагато більше, ніж 
при самостійній прогулянці. При цьому не буде нанесено жодної шкоди 
природі. Ще одна турбота лісників – це пожежі. Адже люди розводять 
багаття, а потім забувають їх загасити. Або і взагалі підпалюють суху 
траву. І тоді лісова охорона стає на захист заповідника від вогню. А ще 
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лісники постійно проводять спостереження за природою і передають свої 
спостереження науковцям. Щоб стати лісником, треба отримати спеціальну 
лісівничу освіту.

Запитання: що можна робити відвідувачам у заповіднику? Що таке 
екологічна стежка?

Друга зупинка – “Метеорологічна” (відвідування метеоро-
логічного майданчика). 

Працівник метеостанції показує і знайомить дітей з приладами, що 
допомагають проводити спостереження в природі (флюгер, термометр, 
барометр, гігрометр). Заміри проводяться щодня тричі на день в один і той 
же час, результати потім записуються у спеціальні зошити-архіви, а також у 
базу даних, їх використовують у Літописі природи – основному документі 
заповідника.

Практична робота. 
За допомогою термометра діти визначають температуру повітря та 

ґрунту. Для отримання правильних результатів треба прослідкувати, щоб на 
термометр не потрапляли прямі сонячні промені. 

За допомогою компаса і саморобного флюгера-прапорця учні 
визначають напрям вітру та його силу. 

Також проводиться спостереження не тільки за станом неба (ясно, 
хмарно, похмуро), а й типом хмар (шаруваті, купчасті, білі, перисті). 

Перевірка народних прикмет. 
Діти пробують прогнозувати погоду на найближчі дні за допомогою 

народних прикмет про рослини та тварин-синоптиків. Наступного дня 
перевіряють, чи справдилися прикмети. 
Собаки риють землю – до дощу; лежать, згорнувшись в клубочок, – на 
холод. 
Кури вилітають на високі предмети – чекай дощу. 
Гуска стоїть на одній нозі – до морозу, ґелґоче – до тепла, голову ховає під 
крила – до холоду, пір’я змащує жиром – перед дощем. 
Поза сплячої кішки залежить від температури. Якщо повітря прохолодне, 
кішка звертається в клубочок, при потеплінні вона трохи розпрямляється, 
ще тепліше – і її тіло утворює півкільце, а в жару кішка витягується в 
пряму лінію. 
Якщо в найближчі 6–8 годин буде дощ, бджоли “бастують” і не летять 
за нектаром. 
Перед дощем біле латаття не розкриває квітку. 
Кульбабки розкрили чашечки – дощу не передбачається. 
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Зпитання: що вимірюють за допомогою термометра? барометра? 
гігрометра?

Третя зупинка – «Наукова» (зустріч з науковцями заповідника).
Науковці розповідають, що заповідник – це місце, де природа живе 

за своїми законами. Та для того, щоб зберегти природу, одних заповідників 
мало. Треба охороняти її всюди. Але щоб знати, що і як відбувається в 
природі, потрібні наукові дослідження. А заповідник – це еталон природи. І 
спостереження в ньому лягають в основу природоохоронних заходів. 

В заповіднику вивчають рослини, тварин, гриби, вивчають геологічні 
процеси та погоду. Адже лише таке цілісне вивчення дозволяє зрозуміти, як 
функціонує екосистема та які заходи потрібні для її охорони. Всі дослідження 
на території заповідника заносяться до спеціального зведення – «Літопису 
природи», яке робиться щорічно. По ньому можна прослідкувати, які зміни 
відбуваються на заповідній території з року в рік за п’ять, десять, двадцять 
років. В Канівському заповіднику Літопис ведеться понад 50 років. Такі 
багаторічні дослідження на одній території за одними й тими ж методиками 
називаються моніторингом.

Для того, щоб працювати в науковому відділі, потрібно мати вищу 
спеціальну освіту – бути біологом - зоологом або ботаніком, геологом, 
істориком.

Запитання: що вивчають в заповіднику? Навіщо потрібні 
дослідження в заповіднику?

Четверта зупинка – «Медова» (на пасіці).
Учні підходять до пасіки. Тут пасічник розповідає учням про 

користь меду та інших продуктів бджільництва. Мед – це не тільки 
ласощі, а й ліки, ефективні при застудах, загальному ослабленні організму, 
і що він відновлює сили і пришвидшує одужання. Прополіс – потужний 
антисептик, ним лікують горло, а розчинений у настоянці календули, він 
пришвидшує загоєння подряпин та інших невеликих ушкоджень шкіри, не 
дозволяє утворюватись нагноєнням. Взагалі, бджоли – дивовижні комахи. 
Вони живуть сім’ями. Всі бджоли-працівниці – це самиці, сестри, діти 
однієї матусі-цариці. Для того, щоб утворився мед, бджоли мають літати 
на квіти та збирати нектар. А щоб дізнатися, де зараз багато квітів, сім’я 
висилає розвідниць. Вони знаходять їх і розповідають своїм сестрам, куди 
треба летіти. Так, саме розповідають! Тільки не словами, а за допомогою 
спеціальних танців. Але з медом останній час виникають проблеми. 
Використання отрутохімікатів призводить до загибелі бджіл.
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Запитання: коли мед використовується як ліки? Які ще ви знаєте 
продукти бджільництва?

П’ята зупинка – «Музейна» (відвідування Музею природи 
заповідника).

Екскурсія Музеєм природи заповідника викликає загальну 
зацікавленість. Адже у ньому представлені флора і фауна заповідника. 
Зблизу можна роздивитися рослини та тварин. В окремому залі представлені 
палеонтологічні знахідки. Учні можуть подивитися на кістки мамонтів, 
роги гігантських оленів і навіть на зуби древніх акул, що плавали над цими 
місцями тоді, коли по землі ходили динозаври – адже в той час тут плескотіло 
море. Великий інтерес викликає зал археології – адже тут представлені 
знахідки від первісних людей до скіфських часів і слов’янського міста 
Родня, що його було знищено татаро-монголами.

Запитання: яких тварин, що водяться в заповіднику, ви знаєте? Які 
червонокнижні види можна знайти в заповіднику?

Шоста зупинка – «Господарча» (знайомство зі службами 
забезпечення заповідника).

Під час спілкування зі співробітниками господарського відділу учні 
дізнаються, що без нього заповідник не зміг би функціонувати. Які наукові 
дослідження, коли б не було світла? І як можна було б працювати в офісі 
взимку без опалення? А для експедицій і навіть виїздів до шкіл потрібен 
транспорт. Все це і багато іншого забезпечують саме господарники – 
чергові, електрики, кочегари, будівельники та інші співробітники.

Запитання: уявіть собі, що господарського відділу немає. Що б тоді 
стало з заповідником при аварії електромережі? водогону?

ІV. Підсумок екскурсії.
Сьома зупинка – «Цукеркова» (підведення підсумків 

вікторини).
На цій зупинці підводять підсумок екскурсії, обговорюють майбутні 

можливості роботи в заповіднику, визначають команду – переможця 
вікторини. 

Варіанти трансформації заняття для різних вікових груп

Екскурсія проводиться переважно для найменших, але її можна про-
вести і для старшокласників у рамках профорієнтаційної роботи. Адже 
безпосередньо на робочому місці поспілкуватися зі співробітниками 
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заповідника – лісової охорони, науковців, метеорологів, тощо – із можли-
вістю задавати будь-які практичного запитання щодо професії і роботи у 
заповідниках. Тобто, екскурсія гарно вписується у цикл ознайомлення з 
різними професіями. 

Екскурсія-розвідка до заповідника 
«Таємний шифр заповідника»

Мета: закріпити знання про заповідник та охоронювані природні 
території, навчитися працювати з компасом, вчитися вирішувати завдання 
за допомогою логічних міркувань, бути спостережливими.

Обладнання: картки-ключі, інформаційні картки, компас.

Екскурсія проводиться на території садиби заповідника. Учні 
повинні виконати ряд завдань, щоб знайти сховані «документи». Завдання 
пов'язані з орієнтуванням на місцевості та пошуками схованих підказок, 
які потребують спостережливості та знань місцевості (садиби заповідника, 
де вони вже не раз бували), рослин та тварин заповідника. Підказки і 
«документи» ховаються заздалегідь. Пошуки можуть проводитись як всім 
класом, так і окремими командами (по одній на кожну пару інформаційних 
карток). Причому кожна команда має знайти 2 картки, але не парні одна 
до одної. Встановити відповідність карток учні мають на загальному 
обговоренні.

Картки-ключі – це підказки, де заховані картки з інформацією. Кожна 
картка-ключ пересилає гравців до наступного ключа або до інформаційної 
картки і ключа для пошуку наступної картки, захованих разом. Якщо працює 
весь клас, то кожен наступний ключ знаходиться в парі з інформаційною 
карткою, тобто учні знаходять всі картки за 6 етапів. При роботі в командах 
ті ж 6 етапів отримують, підготувавши по 5 ключів на команду (тобто 
команда знаходить підказку, знову підказку, потім – інформаційну картку та 
підказку, потім знову 2 підказки, і нарешті – другу інформаційну картку).

На інформаційних картках вказано назви різних типів охоронюваних 
природних територій та їх характеристики. Знайшовши всі інформаційні 
картки, учні мають знайти відповідні пари – назви територій та їх функції 
– або використовуючи знання, або за особливостями карток (які по-різному 
розрізані або мають «таємні мітки»). Слід відмітити, що «таємні мітки» 
мають бути малопомітними. Картки «а» та «б» ховаються в різних місцях.

 
Інформаційні картки

1а. Заповідник.
1б. Місце, де зберігається недоторканим весь природний комплекс. Ніяка 
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господарська діяльність не дозволяється. Територія охороняється 
службою охорони, а науковці її досліджують. 

2а. Національний природний парк.
2б. Місце, де зберігається недоторканим весь природний комплекс. Проте 

частина території використовується організованого відпочинку та 
традиційного господарювання. Охороняється службою охорони, науковці 
її досліджують, інші спеціалісти проводять еколого-освітню роботу.

3а. Заказник.
3б. Місце, де охороняють окремі елементи природного комплексу (рослини, 

птахів, ландшафт тощо). Спеціальної служби охорони як правило 
немає. 

Хід заняття 
I. Підготовча робота. 
Напередодні екскурсії учитель попереджає про неї учнів, нагадує, 

якими повинні бути одяг та взуття. 
У бесіді в класі перед екскурсією нагадує правила поведінки в 

природі та ставить задачі, які слід виконати в ході екскурсії.

II. Повідомлення теми і мети екскурсії. 
Учням перед екскурсією в класі повідомляють, що вони мають 

розшукати частини головоломки, які допоможуть дізнатися, які є природно-
заповідні території і які функції вони виконують.

III. Екскурсійні завдання. 
На початку екскурсії учні отримують першу картку-ключ (або перші 

картки – для команд).
Наприклад: «Від дверей музею природи 20 великих кроків на захід та 

шукати там, де можуть жити миші» (учні за допомогою компасу знаходять 
напрямок, роблять 20 кроків, а потім шукають картки на землі – адже миші 
живуть на землі). Наступний ключ може виглядати так: «Шукайте там, де 
жаби, під деревом з трутовиками» (учні роблять висновок, що наступна 
картка захована біля озерця, а трутовики знаходяться на дереві, що впало 
біля нього).

Коли картки зібрані, учні намагаються знайти пари. Якщо їх знань 
не вистачає, на допомогу приходить спостережливість – адже пари карток 
мають певні мітки для ідентифікації (наприклад, всі картки розрізані по 
хвилястій лінії, і пара карток співпаде по лінії розрізу). 

IV. Підсумок екскурсії. 
Вчитель наголошує, що тепер учні знають, які є природно-заповідні 

території, а також підкреслює, що учні добре вивчили природу заповідника.
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зПам’ятають, де які ростуть рослини та мешкають тварин, оскільки змогли 
за їх підказками знайти всі картки.

Варіанти трансформації заняття для різних вікових груп

Це веселий азартний квест на садибі заповідника, але він може 
бути організований у будь-якому лісі або парку. Він дуже гарно підходить 
для занять по географії, може використовуватися для вивчення тем 
«Орієнтування», «Робота з картами». У вигляді додаткового елементу він 
добре підходить для будь-яких екскурсій, якщо реалізується не в повному 
обсязі, а у короткому пошуку «скарбу» по карті і компасу. «Скарб» – це 
напої та їжа, які діти знайдуть у кінці екскурсії. 

Ми проводимо цю гру для різних вікових груп практично незмінно, 
лише по-різному ставлячи запитання, в залежності від того, який рівень 
підготовки дітей і які заняття заплановані – географічні, ботанічні, 
зоологічні, тощо. 

Екскурсія до заповідника «Дорога до таємниці»

Мета: реєструвати спостереження, навчитися орієнтуватися за 
допомогою карти, компаса та GPS, пересуватися маршрутом зі складним 
рельєфом, вибирати місця для безпечного відпочинку, надавати першу 
медичну допомогу та транспортувати потерпілих.

Обладнання: блокноти, олівці, біноклі, карти з нанесеними 
етапами маршруту, який має привести учнів – «учасників експедиції» до 
«законсервованого складу», компас, GPS (по можливості; до нього бажано 
мати запасні батарейки), вата, бинт.

В ході цієї екскурсії учні вчаться орієнтуванню з виходом на 
контрольні пункти, на яких знаходяться карти з подальшими етапами 
маршруту та координатами наступних пунктів та «законсервованого складу». 
Контрольні пункти установлюються заздалегідь, а «законсервований склад» 
– оскільки він містить сухий пайок та напої для учнів – розміщується перед 
наближенням групи. Екскурсія проходить однією з екологічних стежок, 
бажано – зі складним рельєфом.

Хід заняття 
I. Підготовча робота. 
Напередодні екскурсії учитель попереджає про неї учнів, нагадує, 

якими повинні бути одяг та взуття. Нагадує, що треба взяти воду.
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Бесіда перед екскурсією – це з одного боку нагадування про правила 
поведінки в природі, а з іншого – постановка задачі екскурсії.

II. Повідомлення теми і мети екскурсії. 
Сьогодні ми з вами перетворюємося на групу дослідників, що 

відправляється в експедицію. Нам необхідно провести спостереження за 
птахами (та/або комахами, рослинами, грибами...) на маршруті і знайти 
залишений нам попередньою експедицією законсервований склад з 
продуктами. Якщо ми його не знайдемо, ризикуємо померти з голоду. Нам 
залишили карту з приблизно нанесеним маршрутом та координати точки, в 
якій ми дізнаємося, куди нам іти далі.

Під час цієї бесіди розподіляються також функції: хто на першому 
етапі працюватиме з картою, компасом, GPS, хто записує спостереження. 
Обов’язково визначають замикаючих, нагадують, що від групи відділятися 
не можна.

III. Екскурсійні завдання. 
1. Орієнтування.
Учням нагадують або розповідають, як користуватися компасом, 

показують, як занести координати точки на GPS та як ввімкнути навігацію 
на цю точку. Під час руху ті, хто мають карту, компас, GPS, рухаються 
попереду, ведучи групу. Слід контролювати швидкість їх руху з тим, щоб 
група не розтягувалась. На розгалуженнях стежок вчимо дітей лишати знаки, 
куди слід повернути (пояснивши, що в реальних ситуаціях експедиція може 
розділятися на групи для виконання різних робіт).

На контрольному пункті учні шукають карту за підказкою на 
попередній карті (такий спосіб учні опрацьовували під час екскурсії 
«Таємний шифр заповідника»). Тут також змінюються ті, хто має вести 
групу, щоб якомога більше учнів безпосередньо попрацювали з картами, 
компасом та GPS.

У такий же спосіб учні знаходять і «законсервований склад».

2. Ведення спостережень.
Під час руху нагадуємо учням, що вони не на прогулянці, і мають 

проводити спостереження. Прислухаємося до голосів птахів. Учні повинні 
називати ті види, з голосами яких вони знайомилися на попередніх заняттях 
та екскурсіях. Незнайомі види підказує вчитель. Всі спостереження 
обов’язково записують, відмічаючи, де цих птахів зустріли.

Наприклад:
Зяблик – ліс.
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Велика синиця – ліс.
Зяблик – ліс.
Вільшанка – ліс.
...
Вівсянка – узлісся.
Зеленяк – узлісся.
Лісовий щеврик – узлісся (новий для нас).
...
Польовий жайворонок – поля.

3. Перша медична допомога.
На рівному, зручному місці влаштовуємо привал. Тепер вчитель 

повідомляє нове завдання: «У нас у групі внаслідок нещасного випадку (або 
стихійного лиха, нападу терористів...) є потерпілі, яким треба надати першу 
медичну допомогу». Після цього обираються «потерпілі» і ставляться 
завдання. Учні слухають, що треба зробити, а потім виконують завдання з 
надання допомоги.

3.1. Людині стало погано. Щоки почервоніли, шкіра суха, болить 
голова. Це означає, що людина перегрілася, у неї тепловий удар. 

Наші дії: перенести (відвести) потерпілого в затінок, зволожити 
обличчя, зняти одяг, під голову покласти згорнутий одяг. Постійно потроху 
давати пити холодну воду. Якщо піднялася температура – накрити вологим 
полотенцем (футболкою, хусткою тощо).

3.2. У людини на руці сильна кровотеча, кров – яскраво-червона. 
Значить, ушкоджена артерія.

Наші дії: накласти закрутку вище рани. Під закрутку треба підкласти 
якийсь одяг і листочок, на якому треба написати, коли закрутка накладена. 
Вчитель розповідає, що один раз на годину закрутку треба послабити 
на кілька хвилин, щоб відновити кровообіг у кінцівці, і підкласти новий 
листочок з написом часу.

3.3. Людина ушкодила ногу. Сама йти не може. Як її 
транспортувати?

Наші дії: треба двом мандрівникам взятися за руки, створивши 
«сидушку», на якій і розміститься «потерпілий», тримаючись руками за 
шиї «рятівників».

4. Складний спуск.
Підходимо до складного крутого спуску з вузенькою стежкою. 

Вчитель розповідає правила поведінки на такому спуску. У кількох місцях 
мають стояти найсильніші учні, що можуть допомогти тим, кому важко 
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спускатися. На спуск іде тільки одна людина. Наступний спускається лише 
тоді, коли попередній спустився. Якщо ви випадково зіштовхнули камінця, 
треба попередити тих, хто нижче, крикнувши: «Камінь!», щоб вони встигли 
відхилитись або прикритись.

Учні спускаються, виконуючи ці вказівки.

VII. Підсумок екскурсії. 
Після того, як «склад» знайдено, учні мають час на відпочинок. 

Та перед тим, як вони займуться вмістом «складу», слід проаналізувати 
спостереження. Продивившись записи, діти роблять висновок, що різні 
птахи зустрічаються в різних місцях. Чомусь зяблики не співали на полі, 
а жайворонки не сиділи в лісі. Таким чином, можна зробити висновок, що 
птахи поділяються на групи за місцями перебування – птахи лісу, узлісь, 
відкритих просторів.

Як резюме екскурсії вчитель сповіщає, що експедиція зібрала 
гарні дані, юні науковці зробили важливі узагальнення. До того ж склад 
знайдений, небезпека голоду минулася. Всі навчилися користуватися 
картою, компасом, GPS. Знають, як надати першу медичну допомогу. Тепер 
можна поїсти та перепочити перед поверненням додому.

Варіанти трансформації заняття для різних вікових груп

Екскурсія «Дорога до таємниці» може проводитися для молодшої, 
середньої і старшої школи, оскільки вимагає певних досліджень і вміння 
швидко аналізувати великий об'єм інформації. Вона є дуже корисною саме 
у середньій та старшій школі, адже в цьому віці діти втрачають увагу до 
природи, а необхідність шукати і записувати всі спостереження повертає 
їх увагу до оточуючого. Діти потім зі здивуванням кажуть, що ніколи не 
бачили стільки цікавого в лісі, як на цій екскурсії, хоча ходили подібними 
лісами багато разів (і це при тому, що їм нічого не розповідали, а лише 
давали відповіді на їх запитання). Такий опис оточуючого дозволяє у будь-
якому віці навчитися звертати увагу на деталі. 

Ця екскурсія може використовуватися на уроках ботаніки і зоології, 
адже мож на створювати списки рослин або тварини, географії – коли 
описуються еле менти рельєфу, загальної біології – для опису різних 
біоценозів. Додаткові елементи, такі як надання першої медичної допомоги 
і орієнтування, є необхідними елементами у будь-якому віці. 

Екскурсія проводиться нами і для дорослих, і навіть вони знаходять 
у них багато нового для себе.
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Екскурсія «Таємниці Дніпра»

Екскурсія проводиться у теплу пору року, коли є можливість пройтися 
бе регом Дніпра без ризику переохолодитися. Для її проведення необхідно, 
щоб діти могли пройти босоніж по кромці води. 

Мета екскурсії: познайомитися з різними представниками флори та 
фауни річок, побачити пляж як місце проживання безлічі живих істот.

Обладнання: бінокль, рештки белемнітів, мушлі.

Хід екскурсії 
Ця екскурсія розрахована на ознайомлення з тим, на що не звертають 

увагу під час перебування на пляжах Дніпра. Слід зауважити, що зупинки, 
окрім організаційної, можуть мінятися місцями, в залежності від того, коли 
які об'єкти будуть помічені. Під час екскурсії учням надається максимум 
можливостей задавати запитання і шукати на них відповіді самостійно.

Зупинка перша - організаційна. 
Під час цієї зупинки вчитель попереджає учнів, що 
– заходити у воду без дозволу не можна, 
– під час екскурсії слід поводитися якомога тихіше, 
– уважно дивитися навколо. 

Зупинка друга. Птахи Дніпра. 
Водно-болотні птахи на Дніпрі найбільшою мірою представлені 

влітку тими, хто гніздиться на заплавних островах. Тобто, найчастіше ми 
можемо побачити великих бакланів та сірих чапель. У другій половині літа 
– білих чапель та різноманітних куликів. Часто зустрічається у нас і занесені 
до Червоної книги орлан-білохвіст. Масово на Дніпрі зустрічаються річкові 
та жовтоногі мартини. Можна побачити і різні види крячків, в першу чергу 
річкового крячка. Під час цієї зупинки ми показуємо учням літаючих птахів, 
дивимося на скупчення мартинів на косах, використовуючи бінокль. Тобто, 
під час цієї зупинки, розглядаючи птахів, діти вчаться користуватися цим 
оптичним пристроєм.

Зупинка третя. Обережно, птахи на пляжі! 
Пляж не є виключно місцем відпочинку людей. На піску часто можна 

побачити невеличких птахів – куликів малих зуйків. Вони тут гніздяться! 
Гнізда влаштовані прямо на піску, а яйця мають маскувальне забарвлення, 
тому їх часто не помічають. Якщо не придивлятися спеціально, побачити 
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їх дуже складно. Якщо ви опинилися на пляжі і бачите, що поруч з вами 
турбуються ці птахи, треба бути обережними, щоб не зруйнувати їх 
домівку. 

Також на пляжі часто можна побачити білу плиску. Вона відрізняється 
яскравим чорно-біло-сірим забарвленням і характерною манерою поведінки: 
вона неперервно рухає своїм довгим хвостом.

Зупинка четверта. Вища водна рослинність та водорості. 
Ми дуже часто кажемо на те, що знаходимо із рослин у воді: 

водорості. Це неправильно. Оскільки у воді зростають не тільки нижчі 
рослини, а і багато квіткових рослин. І саме вони найбільшою мірою 
утворюють у воді біля берега зарості. Саме через них буває неприємно 
заходити у воду. Найбільша кількість серед цих рослин - квіткові. Проте, 
разом із ними знаходяться і різноманітні водорості, в першу чергу нитчасті 
(«бороди» зеленого кольору). А от, що стосується примітивних водоростей 
- то це добре відоме всім «цвітіння води». Його утворюють водорості, що 
називаються синьо-зеленими. Вони виникли одними з найперших на нашій 
планеті, й існують вже мільярди років.

Зупинка п’ята. Сліди на піску. 
Під час цієї зупинки можна продемонструвати, що берег є дуже 

важливим місцем для багатьох тварин. Вони приходять сюди пити воду, 
полювати, а також відпочивати. Знаходимо та показуємо сліди свійських 
котів та собак. Якщо пощастить можна знайти сліди видри, бобра, лісового 
гостя – козулі. 

Серед птахів знаходимо сліди мартинів, крячків, куликів, а також 
ворон. Інколи можна побачити сліди чапель. Цікаво що на цій же зупинці 
можна показати і тих, хто прилітає на водопій, окрім птахів – тобто бджіл, 
ос, і навіть метеликів.

Зупинка сьома. Тихі заводі. 
Якщо маршрут пролягає в таких місцях, де є невеликі заводі, можна 

подивитися на клопів-водомірів, жаб. Показати як жабки ховаються, 
побачивши рух – і розповісти, що вони сприймають тільки ті об’єкти, що 
пересуваються. А от нерухомі не помічають. 

Також слід звернути увагу, що добре прогріта мілина – це місце 
розвитку молоді риб. 

Ще один об’єкт, на який варто подивитися – це різні види молюсків. 
Особливої уваги заслуговує дрейсена. Її мушлі можна знайти на березі.
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Зупинка сьома. Древнє море. 
На цій зупинці ми згадуємо про історію Землі, і про те що на місці 

Канівщини в юрському періоді плескотіло море. Тому досі вода виносить 
на берег серед камінців рештки древніх тварин. Майже завжди можна 
знайти викопних молюсків белемнітів – вони у народі мають назву «чортові 
пальці», і виглядають дуже впізнавано. Мають загострені кінці і ніжний 
рожевий колір. Інколи знаходяться зуби древніх акул. 

На цій же зупинці ми розповідаємо про те, що коли копали котлован 
під канівську ГЕС, було знайдено величезну кількість викопних решток 
мамонтів, шерстистих носорогів, гігантських оленів, тощо. Загалом, під час 
цієї зупинки учні згадують етапи історії Землі – і те, що дехто з її древніх 
мешканців все ще плаває прямо у дніпровській воді (зупинка «Вища водна 
рослинність та водорості», пам’ятаєте?).

Екскурсія будується в першу чергу на постійному діалозі з учнями, 
яким кожне явище і спостереження пропонується знайти самим. Тобто, 
коли ми зупиняємося, ми починаємо обговорення і переважно відповідаємо 
на запитання. Котрих на початку заняття дуже мало, але під час руху 
учні починають помічати дедалі більше всього. Запитання сиплються 
неперервно... І для дітей дніпровські пляжі перестають бути лише купою 
піску.

Варіанти трансформації заняття для різних вікових груп

Екскурсія може проводитися для всіх вікових груп практично без 
змін, адже для більшості людей берег річки – це виключно місце відпочинку, 
і на оточуюче середовище майже не звертається увага. Під час руху у дітей 
виникають запитання, і ми пропонуємо шукати відповіді на них самостійно 
або з нашою допомогою. Така робота в режимі «запитання-відповіді»  
дозволяє легко підігнати розповідь під рівень групи. Адже діти працюють 
практично самостійно, а ми лише підказуємо та направляємо, звертаємо 
увагу на ті чи інші об’єкти.
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Висновки
Розроблені і представлені у даній книзі заняття були •	
безпосередньо проведені нами як у молодшій школі, так і для 
інших вікових груп. Тому ми можемо з впевненістю сказати, що 
вони є ефективними навіть тоді, коли проводяться окремо, а не в 
єдиному курсі «Екохвилинки». 
Проведення навіть окремих занять підвищує уважність дітей до •	
природи і покращує знання. 
Кожна заняття може легко трансформуватися для будь-якої вікової •	
групи. Оскільки вони є нетривіальними, не схожими на класичні 
уроки, вони запам'ятовуються набагато краще. 
Великий рівень самостійності на заняттях дозволяє дітям краще •	
запам'ятовувати інформацію, привчає до самостійного її підбору 
і критичного осмислення, зменшує небезпеку легкого сприйняття 
неперевіреної і фейкової інформації. 
Заняття, проведені у формі, коли учні мають ініціативу у вивченні •	
матеріалу, дозволяє їм набагато ефективніше використовувати 
інформацію і запам'ятовувати матеріал через встановлення 
зв'язків з різними аспектами життя. В такому плані інформація 
перестає бути відірваною від життя і пасивною, і привчає дітей 
активно її використовувати. 
Участь у акціях та проектах, а також в обговореннях і круглих •	
столах формує активну громадянську позицію і відучає дітей від 
пасивного очікування, що хтось призведе до якихось змін, які 
покращать життя. Будуються система розуміння, що змінити своє 
життя людина має самостійно.
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Проведення занять
Заняття “Екологічний 

семінар”, 4 клас

Учні обрали темою доповідей 
знахідки викопних решток 

древніх тварин на Канівщині 
та питання геохронології. В 

ході обговорення згадали і 
будову Землі та теорію руху 

континентів.  

Самостійно організована 
конференція по проблемі 
великого баклана, 5 клас

Продовженням екологічних 
семінарів стала організація 
учнівських конференцій. 
В цьому випадку школярі 
зацікавилися ростом 
чисельності великого баклана 
на Дніпрі.

Урок-гра “Годівничка-прикраса”

Виготовлення прикраси, 1 клас.
Діти вимішують тісто з насінням

Щойно виготовлені прикраси 
демонструютьучні 2 класу



Проведення бесід, лекцій, дискусій
Лекція “Рік орнітолога” для 

7-8 класів

Для цих учнів лекція 
проводилася як єдине 
заняття, причому для 
кількох класів одразу. 

Презентація з використанням 
звуків природи викликає 

зацікавлення, а в іграх беруть 
участь всі присутні. 

Дискусія щодо збереження 
червонокнижного виду - чорного 
лелеки, 3 клас
Учні пропонують заходи, що 
дозволять збільшити чисельність 
цих птахів.

Проведення занять у старших класах 
майже завжди пов’язане з дискусіями, 

навіть при проведенні лекцій. Це 
дозволяє не просто зацікавити учнів, 

а створює неповторну атмосферу 
розкутості і щирого азарту у пошуку 

відповідей на запитання.

Дискусія у проекті “Основи 
етології”, 10 клас



Проведення ігор та вікторин

Під час цієї гри діти не тільки 
згадують все, що знають 
про воду, а й навчаються 

працювати у команді. Активне 
обговорення - важливий 

елемент подібних ігор.

Гра “Коло води”,
2 клас

Ігри, у яких навчання 
пов'язане з руховою 
активністю, чудово 
підходять для екскурсій.
У ході гри «Будова 
лишайника» діти 
з'ясовують, чому накипні 
лишайники можуть 
утворювати лише плівки, 
а не ростуть вгору.
На фото - процес цього 
“дослідження”. Такі 
ігри подобаються навіть 
старшокласникам.

Гра “Будова лишайника”, 7 клас



Проведення проектів
Проект “Зоотеатр загадок“,
1 клас

Проект “Межа можливостей 
птахів“, 2 клас

У цьому проекті поєднується 
вміння знайти та подати 
інформацію та елементи 
художньої творчості, від 
малюнків до акторської 

майстерності. 

Проект “Учнівська 
конференція до Дня журавля“,
3 клас



Проект “Народ відбувся 
як народ лиш завдяки 
своїй природі“, 4 клас

Розуміння важливості 
природи як основи 

існування будь-якого 
народу та повага до 

несхожого на звичне 
- основні ідеї цього 

проекту. 

Проект “Юні 
слідопити“, 1 клас

Діти вчаться “читати” 
сліди та працювати у 
команді - це розвиває 
спостережливість і 
вміння прислухатися 
до того, що кажуть 
інші, шукати правильні 
рішення разом.

Проведення проектів



Проведення акцій

Один з варіантів акції “Ми на 
згарищі жити не хочемо“ - “Не 
спалюй очерет, зроби красу”, 2 
клас

З очерету можна робити дивовижні 
речі, замість того щоб спалювати - 
ось що доводять учні, створюючи 
настінні прикраси з цієї росини. Це 
практичне продовження дискусії 
щодо випалювання рослинності.

Акція “Мамі подаруємо 
незірвані підсніжники” у 1 та 3 

класах.

Виготовленя подарункових 
листівок з природоохоронним 

підтекстом.



Проведення екскурсій
Екскурсія “Дорога до 

таємниці”, 6 клас
Крім пошуку об’єктів, про які 
можна запитати екскурсовода, 

діти вчаться надавати першу 
медичну допомогу, проходити 

непростими стежками та 
користуватися компасом, щоб 

знайти скарб. 

Біля козулячої лежки

Вправа “Транспортування потерпілого”

Екскурсія “Заповідні стежки”
Ігри цікаві у будь якому віці, тому вони є 
обов’язковою частиною екскурсій. 
Гра “Багатоніжки”, 9 клас

Гра “Я уявляю себе...”, 1 клас
Екскурсія “Таємний шифр 

заповідника”, 5 клас
Щоб дістатися до скарбу, прийдеться 

зібрати ключі-підказки, користуючись 
компасом. По них знайти, де захована 

“старовинна карта зі скарбом”. 
Так діти повторюють матеріал з білогоії 

та географії та вчаться користуватися 
компасом та картою. 
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