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ВсТуп

Охорона природи не може обмежуватись тільки дослідженнями та 
ство ренням охоронюваних територій. Значною мірою вона повинна спи-
ратися на підтримку громадськості. Тільки, на жаль, це вдається не зав жди. 
Непоінформованість людей часто дає можливість маніпулювати їх думкою, 
налаштовує проти створення заповідних територій або про ведення при-
родоохоронних ініціатив; за шкідливі для природи та людей ви робництва. 
Лише обізнаність і власні переконання можуть захистити як унікальну 
природу, так й інтереси громадян. 

Школа є важливим джерелом для природоохоронного виховання. Але 
екологічні акції та заняття переважно спрямовані на середню та стар шу 
школу. Найменші ж часто-густо залишаються поза увагою. Тому по чат-
ковій школі, яка є однією із перших ланок становлення людини і гро ма-
дянина, належить важлива роль у природоохоронному вихованні – пси-
холого-педагогічному процесі, спрямованому на формування в учнів 
ша нобливого ставлення до природи.

Природоохоронне виховання повинно починатися з самого раннього 
ди тинства, оскільки діти особливо чутливі до добра, допитливі. Ад же ві-
домо, що інтерес до природи найбільший у дітей молодшого шкіль ного 
віку. Учні середньої школи, якщо не отримали достатніх знань про при-
роду, втрачають інтерес до її дослідження. Це пояснюється особ ливостями 
ігрової та дослідницької поведінки маленьких дітей. Са ме у цьому віці слід 
закладати моральні основи, розвивати почуття пре красного, вміння бачити 
красу природи. Важливо, щоб поряд з ди ти ною знаходився досвідчений пе-
дагог, який в змозі розвинути у неї за  родки екологічної культури. У цей час 
також найтісніші стосунки бать ків зі школою. З найменшими найбільше 
займаються. Таким чином, при родоохоронні заняття для учнів молодшої 
школи можуть впливати і на бать ків. Так, зацікавленість дітей заповідни-
ком – гарне підґрунтя для доброго відношення дорослих до нього.

Проте нерідко екологічні заняття бувають занадто формалізованими. 
Нав’язливі повчання та шаблонні заходи викликають внутрішній опір 
уч нів. До того ж діти з більшим задоволенням займаються творчістю і 
вчать ся самі, ніж приймають готову інформацію та точку зору ззовні. 
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Несистематичні разові акції, безумовно, викликають велику за цікав-
леність, сприяють становленню позиції учнів щодо окремих аспектів охо-
рони природи, але не можуть створити цілісного її бачення.

Традиційна педагогічна технологія, на жаль, також не вирішує всіх 
швид ко виникаючих потреб у вихованні. Тому все частіше педагоги, ме-
тодисти та науковці намагаються шукати щось нове, те, що більше від по-
відає сучасним вимогам щодо формування екологічної культури. Саме на 
ос нові поєднання традиційного та нового стає можливим спрямування 
мис лення дітей в екологічне русло. 

Довгостроковий цикл ігрових еколого-виховних занять для учнів 
мо лодшої школи закладає основи екологічної свідомості школярів, пе-
реводить природоохоронно-коректну поведінку на рівень звички, ство-
рює позитивне відношення до природи, природно-заповідного фонду, 
при родоохоронних ініціатив. Вплив цих занять проявляється і в учнів 
стар ших класів, з якими продовжують працювати за даною програмою, 
а та кож у батьків учнів. Систематичне використання екологічних хви-
линок у нав чальній та виховній діяльності молодших школярів сприяє 
активному фор муванню екологічної культури, викликає зацікавленість в 
екологічній си туації країни та світу, впливає на ефективність засвоєння 
матеріалу. 

Ми представляємо нову методику формування екологічної культури 
мо лодших школярів, яка передбачає емоційне сприйняття природи та її 
проблем як частини власного життя. А також залучення учня до екс пе-
риментальної діяльності та отримання ним життєво необхідного досвіду 
са мостійного здобування знань. 

Цю методику ми використовували на заняттях у молодшій школі про-
тягом 9 років. Всі заняття описані “з натури”, в тексті в якості ілюстра-
цій на ведені оригінальні матеріали, підготовлені школярами. Проведення 
біль шості оригінальних занять фіксувалося фото- та відеозйомками. При-
чому знач ну частину цієї роботи виконували самі учні. Учнями знятий та-
кож ме тодичний відеофільм про проведення екохвилинок, в якому пока-
зано хід ряду типових уроків (на диску, папка “Фільм Екохвилинки”). 

Невід’ємною частиною книги є диск, на якому представлені матеріали 
для проведення уроків, ілюстрації їх проведення, творчий доробок учнів.

Ці методичні матеріали можуть використовуватися вчителями почат-
ко вих класів, співробітниками установ природно-заповідного фонду, ви-
хователями груп продовженого дня. Вони допоможуть педагогам ефек-
тивно реалізувати провідні принципи екологічного навчання та ви ховання. 

Автори щиро дякують Л.В. Бакалині, М.М. Борисенку, Т.Ф. Дончук, 
О.В. Кос’яненко, М.М. Пруденко , Н.С. Ружіленко, В.Л. Шевчику, І.В. Шо-
кун, М.Г. Чорному за цінні консультації. 
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Розділ 1.
осоБлиВосТІ ФоРМуВАннЯ 

ЕколоГІЧноЇ кулЬТуРи 
В МолоДШоМу ШкІлЬноМу ВІЦІ

Формування екологічної культури починається ще з дошкільних ро-
ків. То му шестирічки, які приходять до школи, вже мають певні правиль-
ні уяв лення про бережливе ставлення до природи. До того ж, через казки, 
опо відання, фільми вони нерідко ототожнюють тварин та рослини зі сві-
том лю дей. З іншого боку, відношення до природи часто буває спожи-
вацьким, лише як до джерела якихось благ. Так відбувається через те, що 
природа, яка оточує дітей під час прогулянок до лісу, купання на річці чи 
від по чинку на морі не поєднується у їх свідомості з “природою з книги чи 
кі но”. Така дистанція ще більше підсилюється через дві обставини: не-
знання природи власного краю та домінування у книжках і особливо у те-
лепередачах природи далеких земель. Малечі мало хто може показати на-
шого звичайнісінького зайця чи лисицю, сліди видри чи бобра. Сказати: 
“Ось співає зяблик, а це – іволга, співочий дрізд”... Зате слонів, левів та 
кен гуру повно у будь-яких передачах про природу. Інколи діти питають, 
а де у Канівському заповіднику можна побачити ведмедів і ... страусів та 
сло нів. Не полегшує ситуації і реклама. Маленький хлопчик, побачивши 
ав торів цієї книги на байдарці під час експедиції, порівняв мандрівників 
з ... рекламою сигарет “Camel”! Тому у дітей нерідко створюється вра-
ження, що справжня природа – це десь там, в Африці, Австралії, а у нас 
– лише так собі, щось не варте уваги і бережливого відношення. Через 
це вони інколи виявляють байдужість до краси навколишньої природи. 
До водиться навіть стикатися з незрозумілою на перший погляд дитячою 
жор стокістю до рослин і дрібних тварин (ламають гілки дерев, зривають 
лис тя, квіти, мучать кошенят, цуценят та ін.). Проблема полягає саме у цій 
двоїстості і нестійкості найелементарніших уявлень про оточуючий світ. 

Систематизувати й поглибити такі уявлення, пояснити учням, що при-
ро да – наш дім, що її треба оберігати, ненав’язливо від уроку до уроку 
за кладати основи екологічної культури молодших школярів – важливе 
зав дання вчителя початкових класів.

Метою виховання екологічної культури є формування системи науко-
вих знань, поглядів, переконань, які закладають основи відповідального 
став лення до навколишнього природного середовища. 

Зміст навчально-виховної роботи в цьому напрямку полягає у роз-
критті перед дітьми багатогранної цінності природи. Успіх природо-
охоронного виховання значною мірою залежить від урахування ряду 
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педагогічних ви мог. При реалізації вимог природоохоронного виховання 
необхідний ком плекс таких методичних засобів і прийомів, щоб вивчення 
природи, будь-яке спілкування з нею залишало в пам’яті дітей глибокий 
слід, обов’язково впли вало б на почуття і свідомість (Лабій, 1999). Зна-
ння екологічних норм, закономірностей розвитку природи, знайомство з 
загадковим сві том тварин, рослин, з особливостями їх поведінки, про-
блемами, які ви никають в їх житті, дуже часто з вини людини, нададуть 
можливість кож ному відчути особисту відповідальність за майбутнє при-
роди і з нею – за виживання людства.

Саме для цього і була розроблена програма “Екохвилинки” для учнів 
мо лодших класів. Такі заняття проводяться співробітником заповідника 
ра зом з учителем початкових класів в позаурочний час. Поєднання при 
ро боті двох сфер, педагогічної та наукової, дає більш широкі можливості 
для розвитку екологічної культури учнів, дозволяє вийти за межі шкіль-
ної про грами. 

Програма базується на комплексному підході до вивчення природи 
та питань її охорони, на систематичності проведення занять. Форма нав-
чання – це поєднання гри і максимальної самостійності учнів у роботі, 
ко ли учитель лише задає напрямок пошуку. Основа основ цієї програми 
– самостійний пошук інформації. Не з готових посібників, а звідусіль, за-
сто совуючи вже отримані знання і свою винахідливість. Тоді інформація 
за барвлюється емоціями, а урок перетворюється на творчість.

Школярам дозволяється ставити завдання будь-якої складності та шу-
кати шляхи їх реалізації. Головна вимога – доводити справу до кінця, що 
б це не було – проведення учнівської конференції, пошук винуватців за-
ги белі морських тварин чи створення власного фільму. Не слід боя тися 
використовувати термінологію – слід лише максимально чітко її поясню-
вати. Неприпустимим є неосмислене використання учнями не зро зумілих 
слів. Можливо, деякі теми здаються занадто складними для уч нів, але 
дуже часто самі школярі піднімають такі питання. Ми вважаємо – про-
блеми охорони природи треба розглядати комплексно, без оглядки на кла-
сичне “це не для дитячого розуму”.

Ми намагаємося примусити учнів самостійно, не по підказці мислити 
і на даємо можливість діяти. Для цього уроки мають бути нестандартними, 
не очікуваними. Зацікавити, захопити зненацька, не дати діяти по шаблону – 
ось те основне, на чому базуються заняття. Кожне заняття має стати подією.

Правилами цих занять є увага до слів іншого, доброзичливість до опо-
нентів, обов’язкова аргументація будь-яких тверджень. На уроках під-
три мується атмосфера розкутості, уваги до слів кожного і обов’язкової 
реа лізації ідей. 



Екохвилинки  у початковій школі

7

Розділ 2.
осноВнІ полоЖЕннЯ 

МЕТоДики пРоВЕДЕннЯ ЕкохВилинок
(поЯснЮВАлЬнА ЗАпискА)

 
Екохвилинки – це додаткові заняття, практикум екологічного вихован-

ня мо лодших школярів. Кожне заняття – це навчання дітей і виконання 
разом з ними конкретних практичних справ екологічного змісту. 

Мета курсу – виховання екологічної культури учнів початкових кла-
сів, формування системи наукових та етичних основ природокористуван-
ня, необхідних переконань та практичних вмінь, певної орієнтації і актив-
но ї життєвої позиції в галузі охорони природи. 

Завдання курсу: 
– формування екологічних знань, вмінь, навичок; 
– ознайомлення учнів із широко розповсюдженими та рідкісними твари-

нами і рослинами свого регіону та України в цілому, з поняттям охо-
рони природи та заходами охорони природи; 

– збагачення життєвого досвіду дитини прикладами позитивної взаємодії 
з навколишнім середовищем; 

– розвиток навиків самостійної роботи з різними джерелами інформації і 
первинних умінь дослідницької діяльності; 

– виховання інтересу до пізнання рідного краю; 
– виховання естетичного і етичного відношення до природи. 

принципи навчання, закладені у змісті програми курсу “Екохвилинки”: 
– науковості – відображення у змісті курсу наукового уявлення про природу; 
– систематичності – вивчення курсу з 1 класу по 4 клас; аналіз екологіч-

них проблем на глобальному, регіональному і локальному рівнях; 
– послідовності – поступове ускладнення змісту з частковим повернен-

ням до того, що вивчалося раніше і постійним установленням зв’язків 
з попередніми заняттями; 

– доступності – зміст будується з урахуванням вікових особливостей учнів; 
– свідомості та активності – активна участь дітей в роботі по вивченню і 

охороні природи рідного краю. 
Тривалість. Щотижневі заняття протягом 15–30 хвилин; 4 етапи реа-

лізації програми (1 клас, 2 клас, 3 клас, 4 клас). 
Зміст. Будується з урахуванням вікових особливостей учнів. 
проведення занять. Проведення екохвилинок здійснюються в ігро-

вій формі, із залученням дітей до різних видів творчої та практичної еко-
логічно значущої діяльності (екскурсії, уявні подорожі, тренінги, кон-
курси, вікторини, розвідки, зустрічі з людьми різних професій, перегляд 
ві деофільмів, дослідницька робота, спостереження в природі, практичні 
ко рисні справи). На екохвилинках у цікавій та доступній формі діти оз-
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найомлюються з елементарними правилами поведінки в природі, роз кри-
вають свої здібності, мають можливість висловити своє бачення теми. 

очікувані результати. 
Учні знають: 

– основи екологічної культури; 
– широко розповсюджені та рідкісні рослини та тварин свого регіону та 

України; 
– особливості природи рідного краю та її значення для людини; 
– екологічну ситуацію в своєму місті; 
– правила поведінки в природі. 

Учні розуміють: 
– значення вивчення навколишнього природного середовища для його 

збереження; 
– взаємозв’язок компонентів природи (тобто цілісність екосистеми); 
– вплив забруднення довкілля на здоров’я людини. 

Учні вміють: 
– розрізняти вивчені рослини і тварин, що підлягають охороні; 
– вести спостереження в природі та оформляти результати своєї діяльності; 
– працювати з довідковою літературою; 
– здійснювати пошуково-дослідницьку діяльність під керівництвом вчителя; 
– виконувати правила поведінки в природі; 
– планувати практичні справи по охороні природи. 

В даній книзі представлені різні варіанти програми цього курсу. 
Про грама обирається в залежності від ряду чинників – можливостей для 
про ве дення занять, рівня підготовки учнів та їх інтересів.

Можливості проведення занять. Різні заняття мають суттєві від мін-
нос ті у необхідному технічному супроводі, що дозволяє обирати такі, що 
відповідають можливостям. Частота проведення занять також може ва-
ріювати без втрати ефективності курсу.

Рівень підготовки учнів. Він визначається на початку першого ро ку на-
вчання, в першу чергу – під час уроку-тесту “Прогулянка до лісу (сте пу...)” 
(розділ 5). При низькій обізнаності щодо природи рідного краю або суттєвій 
скутості і небажанні іти на контакт краще проводити більше за нять, направ-
лених на пізнання флори та фауни. Вони ж вимагають і ви явлення актор-
ських здібностей, що сприяє полегшенню спілкування. В той же час дітям, 
що добре знають тварин та рослини, з високою потребою у дослідницькій 
діяльності такі заняття швидко стануть нецікавими. Тому для них потрібно 
обирати більш складну програму з різноманітними зав даннями.

Інтереси учнів. Програма “Екохвилинки” складається з трьох осно-
вних бло ків занять. Перший – вивчення флори та фауни України, другий 
– при родоохоронні народні традиції, третій – участь у природоохоронних 
ак ціях. Відповідно можна більш детально опрацьовувати будь-який з цих 
бло ків враховуючи уподобання учнів. 



Екохвилинки  у початковій школі

9

Розділ 3.
поГоДиннІ пРоГРАМи 

куРсу “ЕкохВилинки”

повна програма

перший рік навчання – 1 клас (34 год)
1 год Заняття-тест “Прогулянка до лісу”.
1 год Заняття-гра “Знайомтесь: заповідник”.
1 год Розповідь “Сторінками Червоної книги”.

2 год Екскурсія на шкільне подвір’я “Дивосвіт за порогом” з 
тренінгом “Вміємо бачити та чути” (в різні пори року).

14 год Заняття-гра “Незвичайний гість”.
1 год Акція “Годівничка для синички”.
1 год Акція “Не рубай ялинку”.
1 год Вікторина “Що ми чуємо?”
5 год Проект “Юні слідопити”.
Етапи. 1. Постановка задачі: показати, що по слідах можна дізнатися, 

хто їх залишив та що він робив, розповідь про те, як можуть 
використовуватися вміння слідопита (1 год).

 2. Вивчення слідів різних тварин (2 год).
 3. Екскурсія для пошуку слідів (1 год).
 4. Вікторина “Хто найкращі слідопити?” (1 год).
2 год Акція “Збережемо первоцвіти!”.
1 год Заняття-гра з відтворення народних традицій “Птахи прилетіли – 

весну принесли!”.
1 год Дискусія “Чи потрібен дим над містом?” щодо проблеми спалю-

вання листя та палів сухої трави.
1 год Акція до Дня Землі.
1 год Зустріч зі співробітниками заповідника в рамках Всеукраїнського 

фестивалю науки.
1 год Екскурсія до заповідника “Заповідні стежки”.

Другий рік навчання – 2 клас (34 год)
1 год Заняття-тест “Прогулянка до річки”.
4 год Заняття-гра “Незвичайний гість” з елементами пошукової ро-

боти.
1 год  Заняття-гра “Всі в єдинім ланцюжку”.
10 год Заняття “Екологічний семінар”. Виступи дітей з доповідями про 

довільно обраних тварин та рослини України.
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3(4) год Проект “Учнівська зоологічна конференція”.
 Етапи. 1. Постановка задачі (1 год). Розповідь про те, що таке конфе-

ренція. Пропозиція дізнатися про різних тварин під час прове-
дення конференції. Д/з: знайти якомога більше інформації про 
тварин України, про згадки їх у фольклорі, літературі, музиці. 
До наступного заняття кожен учень має знати тему доповіді, з 
якою буде виступати. Протягом тижня учні мають повідомити 
теми доповідей відповідальному за інформаційну підтримку 
(він визначається на цьому уроці).

2. Організація конференції (1 год). За наданими темами доповідей 
формується програма конференції, виділяються секції, пле-
нарні та секційні доповіді. Призначаються ведучі пленарного 
та секційних засідань, відповідальні за технічну підтримку (з 
учнів, які добре володіють комп’ютером), організацію солод-
кого столу тощо.

3. Проведення конференції (1-2 год, в залежності від кількості до-
повідей). Бажано секційні засідання поставити так, щоб допо-
віді дітей чергувалися віршами, сценками, піснями тощо.

1 год Акція “Годівничка для синички”.
1 год Круглий стіл “Чиста вода: без неї – біда”.
1 год Акція “Не рубай ялинку”.
1 год Екскурсія-розвідка “Юні слідопити”.
1 год Екскурсія на берег Дніпра “Ми живемо в теплих краях”.
1 год Акція “Мамі подаруємо не зірвані підсніжники…”.
1 год Заняття-гра з вивчення народних традицій “Зустрінемо лелек – 

для них нема кордонів”.
3 год Цикл розповідей “Пташиний календар”.
1 год Акція “Ми на згарищі жити не хочемо!” проти проведення випа-

лювання трави.
1 год Дискусія “Біологічна безпека: чи можна знищити всіх птахів чи 

звірів, якщо вони можуть переносити якісь хвороби?”.
1 год Акція до Дня Землі.
1 год Зустріч зі співробітниками заповідника в рамках Всеукраїнського 

фестивалю науки.
1 год Екскурсія до заповідника “Як працює заповідник”.

Третій рік навчання – 3 клас (34 год)
1 год Лекція “День знищених видів”.
7 год Проект “Юні журналісти”.
Етапи. 1. Постановка задачі: пропозиція уявити себе журналістами, що 

мають написати в газету статтю за матеріалами “Екологічного 
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се мінару”. Розповідь про те, що таке стаття або замітка, трену-
вання написання “замітки” за лекцією про знищені види (1 год).

2. Заняття “Екологічний семінар” (виступи дітей з доповідями 
про довільно обраних тварин та рослини України) з подаль-
шим на писанням “заміток” - резюме доповідей (4 год).

3. Написання “статей” (резюме) про можливості птахів після за-
вер шення проекту “Межа можливостей птахів” (1 год).

4. Написання “статей” (резюме) про проблеми охорони журавлів 
піс ля завершення проекту “Учнівська наукова конференція до 
Дня журавля” (1 год).

5. Написання статей про охорону первоцвітів в рамках акції “Збе-
режемо первоцвіти” з подальшим представленням їх на кон-
курс творів до Дня Землі (для бажаючих)

3 год Проект “Межа можливостей птахів”.
Етапи. 1. Постановка задачі (1 год). Згадка про казки, в яких птахи но-

сять лю дей, показ фрагментів фільмів. Д/з: знайти інші казки, 
книги, фільми, де птахи носять людей.

2. Аналіз казок, книг та фільмів для виділення видів птахів, які в 
них згадуються (1 год). Д/з: знайти максимум інформації про 
ви явлені види.

3. Визначення можливості переносу людей птахами (1год). До-
повіді про виділені види, аналіз, чи можуть ці птахи перенести 
лю дей. Висновок: жоден птах не може вкрасти і віднести лю-
ди ну. Страхи зайві.

2(3) год  Проект “Учнівська наукова конференція до Дня журавля”.
Етапи. 1. Постановка задачі (1 год). Коротка інформація про журавлів 

Ук раїни – рідкісних червонокнижних птахів. Пропозиція ді-
знатися про журавлів більше під час проведення конференції. 
Нагадування про те, що таке конференція. Призначаються ве-
дучі пленарного та секційних засідань, відповідальні за інфор-
маційну та технічну підтримку (з учнів, які добре володіють 
комп’ютером), організацію солодкого столу тощо. Д/з: знайти 
якомога більше інформації про журавлів світу, про згадки жу-
равлів у фольклорі, літературі, музиці. Протягом тижня кожен 
бажаючий виступити має підготувати доповідь. Учні повинні 
повідомити теми доповідей відповідальному за інформаційну 
під тримку. За наданими темами доповідей цей учень за допо-
могою вчителя формує програму конференції, виділяються 
сек ції, пленарні та секційні доповіді.  

2. Проведення конференції (1–2 год, в залежності від кількості 
до повідей). Бажано секційні засідання поставити так, щоб до-
повіді дітей чергувалися віршами, сценками, піснями тощо.
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6 год Проект “В гості до птахів”. Проводиться окремими блоками, ко-
жен з яких складається з 2 етапів.

Етапи. 1. Заняття на розвиток творчої уяви з використанням матеріалів 
аудіоекскурсій циклу “В гості до птахів” (1 год). Д/з: Знайти 
зо браження птахів, які зацікавили учнів при прослуховуванні 
аудіоекскурсій, та інформацію про них.

2. Розповіді учнів про птахів, згаданих в аудіоекскурсіях, та де-
монстрація їх зображень (1 год).

10 год Проект “Підтримаємо заповідник” (виготовлення стінгазет).
Етапи. 1. Постановка задачі: пропозиція розповісти про заповідник, зро-

бивши стінгазету, що буде представлена у школі до Дня Землі. 
Роз повісти, що таке стінгазета, показати роботи попередників. 
Роз повісти про статті до стінгазети – передову, замітки, репорта-
жі тощо. Розділити клас на команди. Придумати назви стінгазет. 
Запропонувати знайти максимальну кількість інформації про за-
повідник: його історію, проблеми, флору і фауну тощо (1 год).

2. Написання статей (2 год).
3. Оформлення стінгазет (6 год).
4. Представлення газет та їх обговорення (1 год).

1 год Акція до Дня Землі.
2 год Проект “Книга скарг Природи”.
Етапи. Напередодні учням пропонується знайти матеріали про пробле-

ми річок, степів, лісів, окремих видів рослин чи тварин, що 
пов’язані з діяльністю людини.

1. Постановка задачі: пропозиція звернути увагу на те, що у При-
роди взагалі і в окремих тварин і рослин є проблеми, пов’язані 
з діяльністю людини. Написання скарг від імені річки, лісу, ок-
ремої рослини чи тварини тощо (в залежності від уяви кожного 
учня) (1 год).

2. Озвучення скарг; акторське відтворення найцікавіших їх авто-
рами (1 год).

1 год Зустріч зі співробітниками заповідника в рамках Всеукраїнського 
фестивалю науки.

1 год Екскурсія до заповідника “Таємний шифр заповідника”.

Четвертий рік навчання – 4 клас (34 год)
1 год Лекція “У природи є свої права”.
15 год  Проект “Народ відбувся як народ лиш завдяки своїй природі”.
Етапи. 1. Постановка задачі (1 год): пропозиція згадати різні народи і 

місцевості, де вони живуть. Вибіркове порівняння елементів 
побуту і культури народів, що живуть у подібних місцевостях 
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(народи гір, народи степів, морського узбережжя тощо). Після 
про ведення паралелей – пропозиція прослідкувати, чи дійсно 
природа впливає на формування народу.

2. Міні-проект “Землероби споконвіку. Українці” (4 год).
1) Отримання інформації про заняття українців, типи старовин-

ної архітектури, одяг, їжу, народну медицину, техніки бою, а 
також про клімат, рельєф, тваринний і рослинний світ (3 год).

2) Виділення зв’язків “природа-побут” та “природа-культура” 
сто совно українців (1 год).

3. Міні-проект “Вершники прерій. Індіанці племені дакота” (4 год).
1) Отримання інформації про заняття племені дакота, житло, 

одяг, їжу, народну медицину, техніки бою, а також про клі-
мат, рельєф, тваринний і рослинний світ (3 год).

2) Виділення зв’язків “природа-побут” та “природа-культура” 
сто совно народу дакота (1 год).

4. Міні-проект “Між горами і морем. Японці” (4 год).
1) Отримання інформації про заняття японців, типи старовин-

ної архітектури, одяг, їжу, народну медицину, техніки бою, а 
також про клімат, рельєф, тваринний і рослинний світ (3 год).

2) Виділення зв’язків “природа-побут” та “природа-культура” 
стосовно японців (1 год).

5. Підготовка до уроку-гри (1 год).
6. Підсумковий театралізований урок-гра “Народ відбувся як на-

род лиш завдяки своїй природі”, в ході якого учні роблять ви-
сновок, що кожен народ тісно пов’язаний зі своєю природою, 
і щоб залишитися собою, має її берегти (1 год). Костюмовані 
ви ступи можуть бути використані під час новорічного ранку.

6 год Проект “Екологічний детектив”.
Етапи. 1. Постановка задачі (1 год). На березі моря неподалік від одно-

го великого міста було знайдено загиблих тварин різних видів 
– крабів, барабульку, камбалу, морських голок, переважно мо-
лодь. Треба з’ясувати причини загибелі цих тварин (природні 
чинники, антропогенне забруднення).

2. Отримання інформації про біологію вищеназваних видів; 
з’ясування, які природні чинники могли викликати загибель 
тварин; зведення даних у таблицю (2 год). Якщо буде знайдено 
спільний для всіх фактор, можна вважати, що загибель тварин 
викликана природними причинами.

3. Отримання інформації про антропогенні фактори, що могли 
викликати загибель тварин; зведення даних у таблицю (2 год).

4. Отримання інформації про заводи міста та про забруднення, які 
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вони могли скинути у море; зведення даних у таблицю; визна-
чення заводу-забруднювача (1 год).

5. Постановка проблемного питання: “Що з ним робити?” (не ку-
пувати продукцію, зняти фільм про проблему).

10 год  Проект “Наш власний екологічний фільм”.
Етапи. 1. Постановка задачі (1 год): пропозиція створити власний фільм 

за одним із відпрацьованих проектів. Пояснення, з яких частин 
скла дається фільм.

2. Розповідь про етапи створення фільму, про особливості роботи 
на різних етапах, аналіз якого-небудь фільму (1 год).

3. Добір епізодів, що мають ввійти до фільму, написання сцена-
рію (2 год).

4. Зйомки фільму (6 год, проте кількість годин може змінюватись 
в залежності від об’єму матеріалу). Монтаж роблять дорослі (з 
тех нічних причин: розмістити весь клас за одним комп’ютером 
складно).

1 год  Акція до Дня Землі.
1 год  Екскурсія до заповідника “Дорога до таємниці”.

спрощена програма

перший рік навчання – 1 клас (34 год)
1 год Заняття-тест “Прогулянка до лісу”.
1 год Заняття-гра “Знайомтесь: заповідник”.
25 год Заняття-гра “Незвичайний гість”.
1 год Екскурсія на шкільне подвір’я “Дивосвіт за порогом” з тренінгом 

“Вміємо бачити та чути” (в різні пори року).
1 год Акція “Годівничка для синички”.
1 год Акція “Не рубай ялинку”.
1 год Акція “Збережемо первоцвіти!”.
1 год Заняття-гра з відтворення народних традицій “Птахи прилетіли – 

весну принесли!”.
1 год Акція до Дня Землі.
1 год Екскурсія до заповідника “Заповідні стежки”.

Другий рік навчання – 2 клас (34 год)
1 год Заняття-тест “Прогулянка до річки”.
1 год Розповідь “Сторінками Червоної книги”.
5 год Заняття-гра “Незвичайний гість” з елементами пошукової роботи.
14 год Заняття “Екологічний семінар”. Виступи дітей з доповідями про 

довільно обраних тварин та рослини України.



Екохвилинки  у початковій школі

15

1 год Акція “Годівничка для синички”.
1 год Акція “Не рубай ялинку”.
4 год Проект “Юні слідопити”.
Етапи. 1. Постановка задачі: показати, що по слідах можна дізнатися, 

хто їх залишив та що він робив, розповідь про те, як можуть 
ви користовуватися вміння слідопита (1 год).

2. Вивчення слідів різних тварин (2 год).
3. Вікторина “Хто найкращі слідопити?” (1 год).

1 год Вікторина “Що ми чуємо?”
1 год Екскурсія на берег Дніпра “Ми живемо в теплих краях”.
1 год Акція “Збережемо первоцвіти!”.
1 год Акція “Ми на згарищі жити не хочемо!” проти проведення випа-

лювання трави.
1 год Акція до Дня Землі.
1 год Зустріч зі співробітниками заповідника в рамках Всеукраїнського 

фестивалю науки.
1 год Екскурсія до заповідника “Як працює заповідник”.

Третій рік навчання – 3 клас (34 год)
1 год Лекція “День знищених видів”.
14 год Проект “Юні журналісти”.
Етапи. 1. Постановка задачі: пропозиція уявити себе журналістами, що ма-

ють написати в газету статтю за матеріалами “Екологічного се-
мінару”. Розповідь про те, що таке стаття або замітка, трену вання 
написання “замітки” за лекцією про знищені види (1 год).

2. Заняття “Екологічний семінар” (виступи дітей з доповідями 
про довільно обраних тварин та рослини України) з подаль-
шим написанням “заміток” – резюме доповідей (11 год).

3. Написання “статей” (резюме) про проблеми охорони журавлів 
після завершення проекту “Учнівська наукова конференція до 
Дня журавля” (1 год).

4. Написання статей про охорону первоцвітів в рамках акції “Збе-
режемо первоцвіти” з подальшим представленням їх на кон-
курс творів до Дня Землі (1 год).

4(5) год  Проект “Учнівська наукова конференція до Дня журавля”.
Етапи. 1. Постановка задачі (1 год). Коротка інформація про журавлів 

України – рідкісних червонокнижних птахів. Пропозиція дізна-
тися про журавлів більше під час проведення конференції. Роз-
повідь про те, що таке конференція. Д/з: знайти якомога більше 
інформації про журавлів світу, про згадки журавлів у фолькло-
рі, літературі, музиці. До наступного заняття кожен учень має 
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знати тему доповіді, з якою буде виступати. Протягом тижня 
учні мають повідомити теми доповідей відповідально му за ін-
формаційну підтримку (він визначається на цьому уроці).

2. Організація конференції (1 год). За наданими темами доповідей 
формується програма конференції, виділяються секції, пле-
нарні та секційні доповіді. Призначаються ведучі пленарного 
та секційних засідань, відповідальні за технічну підтримку (з 
учнів, які добре володіють комп’ютером), організацію солод-
кого столу тощо.

3. Проведення конференції (1–2 год, в залежності від кількості 
доповідей). Бажано секційні засідання поставити так, щоб до-
повіді дітей чергувалися віршами, сценками, піснями тощо.

6 год Проект “В гості до птахів”. Проводиться окремими блоками, ко-
жен з яких складається з 2 етапів.

Етапи. 1. Заняття на розвиток творчої уяви з використанням матеріалів 
аудіоекскурсій циклу “В гості до птахів” (1 год). Д/з: Знайти 
зображення птахів, які зацікавили учнів при прослуховуванні 
аудіоекскурсій, та інформацію про них.

2. Розповіді учнів про птахів, згаданих в аудіоекскурсіях, та де-
монстрація їх зображень (1 год).

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

3 год Цикл розповідей “Пташиний календар”.
1 год Акція до Дня Землі.
3 год Проект “Книга скарг Природи”.
Етапи. 1. Постановка задачі: пропозиція звернути увагу на те, що у При-

роди взагалі і в окремих тварин і рослин є проблеми, пов’язані 
з діяльністю людини (1 год). Д/з: знайти матеріали про про-
блеми річок, степів, лісів, окремих видів рослин чи тварин, що 
пов’язані з діяльністю людини.

2. Написання скарг від імені річки, лісу, окремої рослини чи тва-
рини тощо (в залежності від уяви кожного учня) (1 год).

3. Озвучення скарг; акторське відтворення найцікавіших їх авто-
рами (1 год).

1 год Екскурсія до заповідника “Таємний шифр заповідника”.

Четвертий рік навчання – 4 клас (34 год)
1 год Лекція “У природи є свої права”.
9(10) год Заняття “Актуальні питання охорони природи”. Дискусії за попе-

редньо заданими запитаннями. Учні самостійно шукають відпові-
ді і представляють їх для загального обговорення.
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6 год Проект “Екологічний детектив”.
Етапи. 1. Постановка задачі (1 год). На березі моря неподалік від одно-

го великого міста було знайдено загиблих тварин різних видів 
– крабів, барабульку, камбалу, морських голок, переважно мо-
лодь. Треба з’ясувати причини загибелі цих тварин (природні 
чинники, антропогенне забруднення).

2. Отримання інформації про біологію вищеназваних видів, 
з’ясування, які природні чинники могли викликати загибель 
тварин, зведення даних у таблицю (2 год). Якщо буде знайдено 
спільний для всіх фактор, можна вважати, що загибель тварин 
викликана природними причинами.

3. Отримання інформації про антропогенні фактори, що могли 
викликати загибель тварин; зведення даних у таблицю (2 год).

4. Отримання інформації про заводи міста та про забруднення, які 
вони могли скинути у море; зведення даних у таблицю; визна-
чення заводу-забруднювача (1 год).

5. Постановка проблемного питання: “Що з ним робити?” (не ку-
пувати продукцію, зняти фільм про проблему).

15 год  Проект “Народ відбувся як народ лиш завдяки своїй природі”.
Етапи. 1. Постановка задачі (1 год): пропозиція згадати різні народи і 

місцевості, де вони живуть. Вибіркове порівняння елементів 
побуту і культури народів, що живуть у подібних місцевостях 
(народи гір, народи степів, морського узбережжя тощо). Після 
проведення паралелей – пропозиція прослідкувати, чи дійсно 
природа впливає на формування народу.

2. Міні-проект “Землероби споконвіку. Українці” (4 год).
1) Отримання інформації про заняття українців, типи старо-

винної архітектури, одяг, їжу, народну медицину, техніки 
бою, а також про клімат, рельєф, тваринний і рослинний 
світ (3 год)

2) Виділення зв’язків “природа-побут” та “природа-культура” 
стосовно українців (1 год).

3. Міні-проект “Вершники прерій. Індіанці племені дакота” (4 год).
1) Отримання інформації про заняття племені дакота, житло, 

одяг, їжу, народну медицину, техніки бою, а також про клі-
мат, рельєф, тваринний і рослинний світ (3 год).

2) Виділення зв’язків “природа-побут” та “природа-культура” 
стосовно народу дакота (1 год).

4. Міні-проект “Між горами і морем. Японці” (4 год).
1) Отримання інформації про заняття японців, типи старовинної 

архітектури, одяг, їжу, народну медицину, техніки бою, а та-
кож про клімат, рельєф, тваринний і рослинний світ (3 год).
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2) Виділення зв’язків “природа-побут” та “природа-культура” 
стосовно японців (1 год).

5. Підготовка до уроку-гри (1 год).
6. Підсумковий театралізований урок-гра “Народ відбувся як на-

род лиш завдяки своїй природі”, в ході якого учні роблять ви-
сновок, що кожен народ тісно пов’язаний зі своєю природою, 
і щоб залишитися собою, має її берегти (1 год). Костюмовані 
виступи можуть бути використані під час новорічного ранку.

1 год Екскурсія-розвідка “Юні слідопити”.
1 год  Акція до Дня Землі.
1 год  Екскурсія до заповідника “Дорога до таємниці”.

скорочена програма

перший рік навчання – 1 клас (17 год)
1 год Заняття-тест “Прогулянка до лісу”.
1 год Заняття-гра “Знайомтесь: заповідник”.
9 год Заняття-гра “Незвичайний гість”.
1 год Акція “Годівничка для синички”.
1 год Акція “Не рубай ялинку”.
1 год Акція “Збережемо первоцвіти!”.
1 год Заняття-гра з відтворення народних традицій “Птахи прилетіли – 

весну принесли!”.
1 год Акція до Дня Землі.
1 год Екскурсія до заповідника “Заповідні стежки”.

Другий рік навчання – 2 клас (17 год)
1 год Заняття-тест “Прогулянка до річки”.
1 год Розповідь “Сторінками Червоної книги”.
3 год Заняття-гра “Незвичайний гість” з елементами пошукової роботи.
4 год Заняття “Екологічний семінар”. Виступи дітей з доповідями про 

довільно обраних тварин та рослини України.
1 год Акція “Годівничка для синички”.
4 год Проект “Юні слідопити”.
Етапи. 1. Постановка задачі: показати, що по слідах можна дізнатися, 

хто їх залишив та що він робив, розповідь про те, як можуть 
використовуватися вміння слідопита (1 год).

2. Вивчення слідів різних тварин (2 год).
3. Вікторина “Хто найкращі слідопити?” (1 год).

1 год Акція “Ми на згарищі жити не хочемо!” проти проведення випа-
лювання трави.
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1 год Акція до Дня Землі.
1 год Екскурсія до заповідника “Як працює заповідник”.

Третій рік навчання – 3 клас (17 год)
1 год Лекція “День знищених видів”.
7 год Проект “Юні журналісти”.
Етапи. 1. Постановка задачі: пропозиція уявити себе журналістами, що ма-

ють написати в газету статтю за матеріалами “Екологічного се-
мінару”. Розповідь про те, що таке стаття або замітка, тренуван-
ня написання “замітки” за лекцією про знищені види (1 год).

2. Заняття “Екологічний семінар” (виступи дітей з доповідями 
про довільно обраних тварин та рослини України) з подаль-
шим написанням “заміток” - резюме доповідей (4 год).

3. Написання “статей” (резюме) про проблеми охорони журавлів 
піс ля завершення проекту “Учнівська наукова конференція до 
Дня журавля” (1 год).

4. Написання статей про охорону первоцвітів в рамках акції “Збе-
режемо первоцвіти” з подальшим представленням їх на кон-
курс творів до Дня Землі (1 год).

3 год  Проект “Учнівська наукова конференція до Дня журавля”.
Етапи. 1. Постановка задачі (1 год). Коротка інформація про журавлів 

Ук раїни – рідкісних червонокнижних птахів. Пропозиція ді-
знатися про журавлів більше під час проведення конференції. 
Роз повідь про те, що таке конференція. Д/з: знайти якомога 
біль ше інформації про журавлів світу, про згадки журавлів у 
фоль клорі, літературі, музиці. До наступного заняття кожен 
учень має знати тему доповіді, з якою буде виступати. Протягом 
тижня учні мають повідомити теми доповідей відповідально му 
за інформаційну підтримку (він визначається на цьому уроці).

2. Організація конференції (1 год). За наданими темами доповідей 
фор мується програма конференції, виділяються секції, пленар-
ні та секційні доповіді. Призначаються ведучі пленарного та 
сек ційних засідань, відповідальні за технічну підтримку (з уч-
нів, які добре володіють комп’ютером), організацію солодкого 
сто лу тощо.

3. Проведення конференції (1–2 год, в залежності від кількості 
до повідей). Бажано секційні засідання поставити так, щоб до-
повіді дітей чергувалися віршами, сценками, піснями тощо.

2 год Проект “В гості до птахів”.
Етапи. 1. Заняття на розвиток творчої уяви з використанням матеріалів 

аудіоекскурсій циклу “В гості до птахів” (1 год). Д/з: Знайти 
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зображення птахів, які зацікавили учнів при прослуховуванні 
аудіоекскурсій, та інформацію про них.

2. Розповіді учнів про птахів, згаданих в аудіоекскурсіях, та де-
монстрація їх зображень (1 год).

1 год Акція до Дня Землі.
2 год Проект “Книга скарг Природи”.
Етапи. Напередодні учням пропонується знайти матеріали про проблеми 

річок, степів, лісів, окремих видів рослин чи тварин, що по-
в’язані з діяльністю людини.

1. Постановка задачі: пропозиція звернути увагу на те, що у При-
роди взагалі і в окремих тварин і рослин є проблеми, пов’язані 
з діяльністю людини. Написання скарг від імені річки, лісу, ок-
ремої рослини чи тварини тощо (в залежності від уяви кожного 
уч ня) (1 год).

2. Озвучення скарг; акторське відтворення найцікавіших їх авто-
рами (1 год).

1 год Екскурсія до заповідника “Таємний шифр заповідника”.

Четвертий рік навчання – 4 клас (17 год)
1 год Лекція “У природи є свої права”.
14 год Проект “Народ відбувся як народ лиш завдяки своїй природі”.
Етапи. 1. Постановка задачі (1 год): пропозиція згадати різні народи і 

міс цевості, де вони живуть. Вибіркове порівняння елементів 
по буту і культури народів, що живуть у подібних місцевостях 
(на роди гір, народи степів, морського узбережжя тощо). Після 
про ведення паралелей – пропозиція прослідкувати, чи дійсно 
при рода впливає на формування народу.

2. Міні-проект “Землероби споконвіку. Українці” (4 год).
1) Отримання інформації про заняття українців, типи старовин ної 

архітектури, одяг, їжу, народну медицину, техніки бою, а також 
про клімат, рельєф, тваринний і рослинний світ (3 год).

2) Виділення зв’язків “природа-побут” та “природа-культура” 
стосовно українців (1 год).

3. Міні-проект “Вершники прерій. Індіанці племені дакота” (4 год).
1) Отримання інформації про заняття племені дакота, житло, 

одяг, їжу, народну медицину, техніки бою, а також про клі-
мат, рельєф, тваринний і рослинний світ (3 год).

2) Виділення зв’язків “природа-побут” та “природа-культура” 
стосовно народу дакота (1 год).

4. Міні-проект “Між горами і морем. Японці” (4 год).
1) Отримання інформації про заняття японців, типи старовин-

ної архітектури, одяг, їжу, народну медицину, техніки бою, 
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а також про клімат, рельєф, тваринний і рослинний світ (3 
год).

2) Виділення зв’язків “природа-побут” та “природа-культура” 
стосовно японців (1 год).

5. Підсумковий театралізований урок-гра “Народ відбувся як на-
род лиш завдяки своїй природі”, в ході якого учні роблять ви-
сновок, що кожен народ тісно пов’язаний зі своєю природою, 
і щоб залишитися собою, має її берегти (1 год). Костюмовані 
виступи можуть бути використані під час новорічного ранку.

1 год  Акція до Дня Землі.
1 год  Екскурсія до заповідника “Дорога до таємниці”.
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Розділ 4.
осоБлиВосТІ пРоВЕДЕннЯ 

ЕкохВилинок нА РІЗних ЕТАпАх
 

перший клас
На нашу думку, структура проведення екологічних занять повинна 

бу ти гнучка, змінна, динамічна, щоб таке заняття не було безликим, без-
цільо вим, стандартизованим або примусовим. Учні ніколи не знають, що 
на них очікує на найближчих заняттях – це дозволяє підтримувати висо-
кий рівень уваги. А незвичайна постановка запитань, необхідність ігро-
вої, акторської відповіді стимулює творчу уяву, активність та ініціативу. 
По стійне повернення до вже пройденого покращує запам’ятовування ма-
теріалу. Більшість занять відбуваються в ігровій формі.

Перше заняття – “Мандрівка у ліс (степ, гори, тощо)” (розділ 5) – про-
водиться у формі бесіди – уявної подорожі. Воно необхідне для з’я су-
вання рівня знань про природу рідної місцевості і України взагалі, а та-
кож рівень уваги, доброзичливості або страху до природи, екологічної 
куль тури, готовності до співпраці. В ході уроку учням представляється 
ме та програми “Екохвилинки” – познайомитися і потоваришувати з рід-
ною природою. 

Друге заняття – “Знайомтесь: заповідник” (розділ 5). Мета цього занят-
тя – ознайомити дітей із поняттям “заповідник”, що надалі буде супровод-
жувати їх на всіх екохвилинках, а також розповісти про найближчий запо-
відник або інші об’єкти природно-заповідного фонду. Протягом уроку 
ді тям нагадують, навіщо потрібна природа, розповідають про те, що лю-
дина своїми містами, полями, дорогами нищить природу. Ставиться запи-
тання, чи варто заради цього відмовитися від краси природи? І чи не слід 
замислитися над тим, що все живе має право на життя, як у казках, де всі 
звірі – як люди? Під час гри “Що робити, щоб врятувати природу?” дітей 
під водять до думки, що природі треба дати місце, де вона зможе жити, як 
їй хочеться. Такими місцями є заповідники. Проводиться опитування, які 
за повідники знають діти. За цим слідує розповідь про найближчий об’єкт 
при родно-заповідного фонду. В кінці уроку роздаються призи – розма-
льовки з емблемою цього об’єкту. 

Один з уроків присвячується Червоній книзі – що це таке, чому зника-
ють види і як можна зберегти ту чи іншу тварину (розділ 6). До цього пи-
тання повертаються потім постійно протягом всього курсу.

Більшість наступних занять присвячується окремим тваринам або 
рос линам. На початку заняття учитель представляє тварину (рослину) – 
“гос тя” уроку (приблизний хід уроку поданий нижче, у розділі 5). Після 
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цьо го, використовуючи метод мозкового штурму, дізнається, що діти вже 
зна ють про даного гостя. Потім вчитель доповнює відповіді дітей, подає 
ці каві і маловідомі факти. Якщо “гість” завітав з Червоної книги, про це 
обо в’язково повідомляється. Друга частина уроку – зображення дітьми 
по ведінки тварини – “гостя” – поодинці, групами (групова поведінка тва-
рин, мама і малята тощо), а також всім класом – імітація голосу тварини 
(остання вправа викликає сильне пожвавлення). Також в кінці уроку вчи-
тель відповідає на запитання дітей (як правило, їх виникає дуже багато).

Окремі заняття присвячені вмінню читати сліди, голосам птахів, на-
родним звичаям зустрічі птахів (розділи 5, 8, 10). Адже це – елементи 
за гальної культури нашого народу, які останнім часом забуваються. 

У цей же час починаються перші спроби роботи у командах. Адже слід 
якомога раніше добиватись вміння підтримувати один одного, разом пра-
цювати на отримання результату, притримувати власні амбіції. Ще один 
важливий момент при проведенні командних ігор – це досвід програшу. 
Життя ніколи не складається з суцільних перемог. Тому вміння протисто-
яти негараздам, “тримати удар”, вчитися на власних помилках, є запору-
кою майбутньої нормальної працездатності та внутрішнього комфорту.

1–2 рази на пору року проводяться заняття під відкритим небом (зо-
всім не обов’язково проводити далекі екскурсії, багато може дати і проста 
про гулянка навколо школи, до парку, річки) (розділ 11). Діти порівнюють 
різ ні пори року, спостерігають за тваринами, яких можна побачити на да-
ний момент, роздивляються сліди, вчаться слухати птахів вже у природі. 

Взимку на березі Дніпра діти проводять спостереження за водоплав-
ними та коловодними птахами – зимуючими качками (крохалями, 
крижнями, гоголями), сріблястими мартинами, рідкісними орланами-
білохвостами. На таких заняттях діти вчаться користуватись біноклем, 
ком пасом, можуть спробувати записати спостереження, а потім вивісити 
їх у календарі природи. 

Постійно нагадуємо про правила поводження на лоні природи. Розпо-
відаємо першокласникам, що під час екскурсії до лісу, щоб не сполохати 
пта хів і звірів, не можна галасувати. Забороняється руйнувати мурашни-
ки, ловити метеликів, знищувати жаб та інших дрібних тваринок, без 
по треби збирати лікарські рослини, а на заповідних територіях – навіть 
рва ти квіти на букети. Ніде не кидати сміття, як не кидаємо його вдома 
на підлогу. Ще і ще раз нагадуємо, що людина повинна не лише брати від 
при роди, а й дбати про неї: замість зрубаних дерев насаджувати нові, під-
годовувати взимку тварин та ін. Та головне, повідомляємо дітям, що вони 
теж повинні брати посильну участь у цій справі. Можуть доглядати за 
рос линами в куточку живої природи, виготовляти годівнички для птахів 
і підгодовувати їх, обгородити мурашник, почистити джерельце, зібрати 
сміття після пікніка. 
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Обов’язково проводиться практична робота школярів з охорони приро ди 
– збирання корму для птахів, підгодовування тварин взимку, догляд за кім-
натними квітами, а також участь у природоохоронних акціях (розділи 9, 10). 

До Дня Землі проводиться заняття, на якому розповідається про існую-
чі проблеми природи, про те, що можна зробити для допомоги природі 
са мим. До цього дня проводиться конкурс малюнків (розділ 9). 

В кінці року – обов’язково підсумкове заняття. Найкраще провести 
його у вигляді подорожі на природу (наприклад, до Канівського природ-
ного заповідника), де діти змогли б застосувати свої знання і вміння (роз-
діл 11). Велику зацікавленість викликає у них екскурсія разом з викла-
дачами і студентами-практикантами біологічних спеціальностей. До 
впо доби дітям пізнавальні ігри на природі . 

Підтримка зацікавленості можлива у вигляді призів – невеликих 
розмальовок із зображенням тварин або рослин – об’єктів ігор – “гос-
тей” заняття, що їх роздають всім дітям в кінці уроку (на диску, папка 
“Призи-розмальовки”). Роздаючи такі призи, вчитель розповідає, якими 
ко льорами треба замалювати позначені тими чи іншими значками час-
тини малюнку. Наприклад, для орлана-білохвоста: хрестики – темно-ко-
ричневий колір, рисочки – світло-коричневий, а крапки – жовтий. Таким 
чи ном, розмальовки вчать дітей розрізняти відтінки, помічати нюанси за-
барвлення тварин, а також розвивають уважність, спостережливість і тер-
піння. Пізніше учні самостійно працюють з розмальовками. Дітям можна 
за пропонувати збирати такі призи в альбом, а також проводити конкурси 
– хто краще розмалює картинку. 

Також бажано використовувати в якості призів для найбільш активних 
уч нів кольорові буклети, календарики, наклейки з зображеннями тварин 
та рослин тощо. 

 
Другий клас

На початку навчального року (приблизно 1,5–2 місяці) можливе про-
ведення занять, подібних до тих, що проводились протягом першого року, 
але з деякими доповненнями: учням пропонують підготуватися до “візи-
ту гостя”, спробувавши вдома знайти про нього яку-небудь цікаву інфор-
мацію. 

Надалі заняття набувають іншого вигляду (розділ 5), оскільки учні пе-
реростають рівень занять-ігор з “гостями”. На кожне заняття обираються 
1–2 доповідачі, що завчасно пишуть невеличкий реферат про обраний за 
власним бажанням вид рослин чи тварин (обов’язково з тих, що зустрі-
чаються в Україні), а потім зачитують його. Потім інші учні задають запи-
тання по змісту, на які доповідач відповідає. Його підстраховує вчитель. 
З часом учні починають розповідати матеріал, що знайшли, своїми сло-
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вами, лише зрідка звертаючись до реферату. Такий варіант виступу слід 
всі ляко заохочувати. Після доповідей учні протягом 5 хвилин пишуть ре-
зюме уроку. Потім доповіді, реферати, малюнки, виконані дітьми, інші 
ма теріали вивішуються для загального ознайомлення в класі. 

Починаються перші узагальнюючі уроки, до яких відноситься, напри-
клад, урок-гра “Всі в єдинім ланцюжку” (розділ 5). Діти починають усві-
домлювати важливість і складність взаємозв’язків у природі. До цього 
під водять і дискусії та круглі столи з різних питань охорони природи (роз-
діл 7). У цьому ж році учні проводять свою першу наукову конференцію 
(роз діл 10).

Цікаво проходять дидактичні ігри, наприклад, гра “Розвідники”. Зав-
дання можуть бути найрізноманітніші: дізнатися, яке дерево останнє 
ски не листя, вкриється цвітом; хто першим побачить ластівку, метелика; 
що означають поняття “екосистема”, “фотосинтез”. На окремих заняттях 
вчи мо дітей спостерігати за птахами в лісі. Адже крикливі сороки або 
дроз ди сповіщають лісових мешканців і уважних слухачів про наближен-
ня чужаків чи небезпеки. Тож треба не лише тихо пересуватися, а й терп-
ляче, затамувавши подих, певний час сидіти у схованці і спостерігати за 
по ведінкою птахів, наприклад, на невеликих лісових озерцях чи калю-
жах, куди вони прилітають на водопій. Звичайно, для цього зручно мати 
бі нокль. Необхідно звернути увагу на те, що кожен птах має свою терито-
рію; навчити дітей розрізняти звичайні види пернатих; пояснити, що піс-
ні птахів слугують не тільки для спорів за територію, а й для підтримання 
дружніх стосунків. 

Діти разом з батьками беруть участь у багаторічній Всеукраїнській 
на уковій програмі моніторингу популяції білого лелеки (на диску, папка 
“Програма моніторингу білого лелеки”). Дані з обстежених учнями ді-
лянок занесено до щорічних бюлетенів програми моніторингу. Учні охоче 
ви конують такі завдання, треба лише своєчасно пояснити їх важливість. 

На початку зими проводиться акція “Годівничка для синички” (роз-
діл 9), демонструються різні варіанти годівниць, а діти діляться власним 
до свідом підгодівлі птахів. В кінці заняття вивішують годівнички, виго-
товлені власними руками, насипають у них корм, дається завдання підго-
довувати птахів і надалі. На наступному занятті розпитують, які птахи 
на відувалися до них. Діти протягом тижня проводять дослідження, за 
влас ними спостереженнями відповідаючи на такі запитання: Годівнички 
яких конструкцій найбільше сподобались пернатим? Чи впливає їх розві-
шування на частоту відвідування птахами? Яким кормам віддають пере-
вагу ті чи інші пернаті? Школярі переконалися, що годівниці будь-якої 
кон струкції, за умови постійного їх наповнення, привабливі для птахів, а 
з кормів – синиці більш за все полюбляють гарбузове, кавунове та динне 



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

26

насіння. Тому влітку його варто не викидати у сміття, а запасати на важкі 
для птахів часи. 

Виховання екологічної культури учнів здійснюється у тісному контак-
ті з батьками: допомога при виготовленні годівнички, посильна праця 
по догляду за домашніми тваринками, пошук інформації при написанні 
ре ферату. Адже техніка читання другокласників ще не дозволяє досить 
швидко працювати з енциклопедичними даними. 

 
Третій клас

На початку навчального року клас ділиться на 3–4 команди в залежнос-
ті в кількості учнів в класі, команди підбирають собі назви. Протягом ро-
ку кожна команда виконує завдання, за виконання яких отримує бали. В 
кінці навчального року підводяться підсумки, визначається команда-пе-
реможець та учні, які були найбільш активними. Саме у цей час закріп-
люється вміння працювати разом і наполегливо, враховуючи власні по-
милки, йти до мети.

Структура проведення занять змінюється і дещо ускладнюється. Діти 
вже не просто пишуть доповіді про тварину чи рослину, вони активно 
пра цюють з різноманітною літературою. Підбирають не тільки біологічні 
дані, а й прикмети, прислів’я, народні повір’я, складають загадки та ство-
рюють кросворди. Ведучими семінарів стають найактивніші учні попе-
ред нього заняття. Вони мають надавати слово доповідачам, слідкувати за 
рег ламентом, надавати слово бажаючим задати запитання (розділ 5). 

Дедалі серйознішими стають і питання для розгляду. Від огляду окре-
мих видів учні поступово переходять до узагальнень, дедалі більше дізна-
ються про вплив людей на природу, про знищення людиною цілих видів 
тва рин. Починають розуміти, з якою легкістю можна зруйнувати те, що 
по тім відновити неможливо (розділ 6).

З великою цікавістю діти і надалі беруть участь у рольових іграх, 
дис кусіях, навчаються працювати з науковою літературою та енциклопе-
діями. Під час занять на партах дедалі частіше з’являється довідкова літе-
ратура. Під керівництвом вчителя проводять тематичні учнівські конфе-
ренції (розділ 10), намагаються самостійно провести окремі елементи 
уро ку. 

Саме в третьому класі, на нашу думку, найкраще використовувати ме-
тод проектів, який сприяє росту екологічної культури учнів. Кожен про-
ект – маленький крок на шляху до екологічної культури, крапля до того 
мо ря життєвого досвіду, яке формує майбутню особистість. 

Під час використання даної технології вирішується ціла низка різнорів-
невих дидактичних, виховних і розвивальних завдань: розвиваються піз-
навальні навички учнів, формується вміння самостійно конструювати 
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свої знання, вміння орієнтуватися в інформаційному просторі, активно 
роз вивається критичне мислення, сфера комунікації. 

Досить цікавим виявився проект “Межа можливостей птахів” (розділ 
10). У дітей виникло питання: “Чи можуть птахи в реальному житті вияв-
ляти надприродні можливості так, як це відбувається в казках та оповідан-
нях?” Метою проекту було розширити знання дітей про птахів, їх пове-
дінку та можливості, а також сприяти подоланню негативних стереотипів 
що до загрози від птахів. Досить цікавим виявився результат дослідниць-
кої роботи. Діти дійшли висновку, що 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 лю-
дину. Навіть якщо це – дитина! 

Діти створили “Книгу скарг Природи” (розділ 10). В неї записують 
скар ги, що надходять від рослин та тварин, які мешкають у найближчому 
ото ченні дітей. Записи робляться від імені рослини чи тварини. На занят-
тях йде жваве обговорення скарг, що надійшли; відшукується відповідь на 
за питання: “Що ми можемо зробити, щоб виправити таке становище?”. 

Під час занять діти виготовляють плакати на захист природи, вчаться 
пи сати статті на екологічні теми (розділ 10), редагують їх, оформлюють 
та випускають стінгазети, які потім виставляються у школі та заповідни-
ку для загального огляду (розділ 10). 

У 3 класі діяльність учнів на екохвилинках стає дедалі менш ігровою. 
Пошук інформації, робота на семінарах, підготовка та виконання про-
ектів потребують більшої зосередженості і значною мірою наближають 
екохвилинки за формою до основних уроків. Для зняття напруження піс-
ля основних уроків, збільшення зацікавленості учнів час від часу потріб-
но повертатись до ігрової форми занять, в ході яких учні матимуть мож-
ливість застосувати раніше отримані знання та навички (розділ 8). Такі 
заняття варто проводити у проміжках між реалізацією проектів, щоб не 
пе реривати послідовності у роботі.

 
Четвертий клас

Робота в командах продовжується. Діти за власним бажанням на по-
чатку року можуть змінити склад груп. Хоча з досвіду роботи можна 
впев нено сказати, що змін у складі практично не відбувається. Адже діти 
вже навчилися дружно працювати в команді і співпереживати за результа-
тами один за одного. 

“Екохвилинки” в четвертому класі – це система проектів, конферен-
цій, зняття дітьми та монтаж першого в своєму житті відеофільму (розділ 
10), написання сценаріїв до відеорепортажів, колективне створення пре-
зентацій, збірки віршів про красу рідного краю. Учні навіть складають 
вірші про конкретні види птахів (розділ 10).
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Діти – допитливі, тому постійно задають запитання: “Чому україн-
ський народ носить вишиванки, а японці – кімоно? Чому ми печемо ко-
роваї, а японці полюбляють суші?”. Так виникла ідея нового проекту – 
“На род відбувся як народ лиш завдяки своїй природі” (розділ 10). Мета 
про екту: вивчити умови проживання різних за етнічним походженням 
на родів (українців, японців, індіанців), їх традиції та звички; встановити 
вза ємозв’язок кожного народу із оточуючою природою. В результаті про-
веденої роботи діти з’ясували, що людина з’явилася на світ як частина 
при роди, 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 навколиш-
ньому середовищі. Тож кожний народ відбувся як народ лиш завдяки своїй  
природі! 

Теми проектів діти беруть із життя. Так, відпочиваючи влітку біля 
Оде си, діти знайшли на березі Чорного моря загиблих маленьких крабів, 
ба рабульок та риб-голок. Ось і нова тема проекту – “Екологічний детек-
тив” (роз діл 10)! За допомогою аналітичного методу було вивчено умови 
проживання даних видів тварин та з’ясовані причини загибелі. На відмі-
ну від тре тього класу учні самостійно готують тематичні наукові конфе-
ренції, круглі столи, рольові ігри, розподіляють між собою ролі – ведучі, 
до повідачі, експерти, кореспонденти, фоторепортери. Підбирають відпо-
відний матеріал, виготовляють наочність та програмки до проведення 
кон ференції. На даному етапі вчитель виступає тільки споглядачем і на-
дає лише певні консультації. 

Складність виникає лише в одному – занять не вистачає для реалізації 
уч нівських ідей, і вони ладні затримуватись навіть після уроків.

Слід нагадати, що на екохвилинках діти повинні почуватися вільно, 
щоб не втрачати зацікавленості, мати максимум самостійності і прояву 
ін дивідуальності за умови поваги до співбесідників, намагатися знайти 
різ ні варіанти вирішення проблеми. Кожне заняття повинно нести в собі 
який-небудь цікавий “сюрприз”, хід, якого ніхто не чекає. 
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Розділ 5.
пРоВЕДЕннЯ окРЕМих 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; розвивати спостережливість; виховувати любов 
до природи.

обладнання: розмальовки-призи з зображенням лісового птаха або 
зві ра, за можливості – малюнки або фотографії рослин та тварин регіону, 
записи звуків природи. 

хід уроку
Заняття проводиться у формі бесіди – уявної подорожі. Діти згадують 

знайомі рослини і тварини, розглядають малюнки, принесені вчителем, 
на зивають їх. В ході уроку учням представляється мета програми “Екох-
вилинки” – 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 згада-

ти, кого і що там можна зустріти.
III. Ігри-тести.
1. Гра “Мандрівка у ліс (степ, гори)”. В ході її визначаються ступінь 

ува ги учнів (через адекватність відповідей на запитання) та знання при-
роди краю.

Учням пропонується на 20–30 с заплющити очі і уявити себе в лісі 
(або іншій місцевості, типовій для регіону). Потім потрібно дати відпові-
ді на ряд запитань. 

“Що ви побачили в лісі?” (ступінь спостережливості та уваги до ото-
чуючого світу) – учні називають рослини і тварин, яких вони можуть уяви-
ти 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 
зву ки, які можна почути в лісі. 

“Які рослини та яких тварин ви побачили?” (знання природи, вміння 
ви різняти свійських та диких тварин). Коли, відповідаючи на це запитання, 
на зивають 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?”
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“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 некорект-
ними елементами поведінки на природі, а учні плескають у долоні, якщо 
во ни 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. Вправа “Мозковий штурм”. Гра “Навіщо нам природа?” (ступінь 
по ваги до природи).

Вчитель задає це запитання, а діти висувають свої версії, навіщо по-
тріб на природа. Чим більше відповідей, пов’язаних з використанням при-
роди, тим нижче розуміння природи як самоцінності.

IV. підсумок заняття. 
Що цікавого було на занятті? Чи подобаються ігри, в ході яких ви ді-

знаєтеся 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 
роз мальовок.

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

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

Мета: познайомити учнів з найближчою природно-заповідною тери-
торією, вве дення понять “охорона природи” та “заповідні території”; роз-
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вивати вміння аргументувати свою думку; виховувати бажання охороняти 
природу. 

обладнання: розмальовки-призи з зображенням емблеми природно-
заповідної території, про яку розповідають, за можливості – презентація 
про неї (на диску – презентація про Канівський природний заповідник, 
інформація до кожного слайду – у примітках до слайду).

хід уроку
I. підготовча робота. 
Гра-моделювання “Що буде, якщо зникнуть?..”
Учитель задає ряд запитань:
Що буде, якщо зникнуть річки? Ліси? Птахи? 
Учні відповідають на них, а вчитель дає можливість висловитись всім 

ба жаючим, не підказуючи вірної, на його думку, відповіді. Як правило, 
уч ні виділяють прагматичну (“нам не буде де купатись, де збирати гриби, 
ні кому 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 рі-
чок, лісів та ін. жити буде дуже погано. Деякі діти кажуть, що жити буде 
не можливо.

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

роду, і тоді серед міст, доріг та полів ми дійсно опинимось без всього то-
го, про що згадували у попередній грі. Учням також пропонується замис-
литись, чи варто заради зайвих речей відмовитися від краси природи? 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 “пи-
тання-відповідь”), як йому складно живеться, бо вирубують ліс, засипа-
ють ставки тощо. Таких виступів може бути кілька, оскільки бажаючих, 
як правило, багато.

2. Метод “Прес”: 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, 
шко лярі 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, націо-

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

або Кримський заповідники (якщо відпочивали в Карпатах або в Криму). 
Де хто називає Канівський заповідник, що розташований біля самого Ка-
нева. Після відповідей учнів учитель розповідає, що на території України 
роз ташовані 22 заповідники, кілька десятків національних та регіональ-
них ландшафтних парків та сотні заказників.

2. Коротка розповідь про найближчий до населеного пункту об’єкт 
при родно-заповідного фонду (в нашому випадку – Канівський природний 
за повідник – на диску, папка “Канівський природний за повідник”). Розпо-
відь бажано супроводжувати демонстрацією презентації або фотографій.

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

охо  роняти, а людина не втручається в її життя тільки в заповідниках, на-
зивають найближчий об’єкт (об’єкти) природно-заповідного фонду.

2. Нагородження розмальовками, на яких зображено емблему заповід-
ника або парку.

В ході цього уроку діти мають самостійно, лише за обережного спря-
мування з боку вчителя, дійти до думки про необхідність збереження при-
роди, запам’ятовують терміни “охорона природи”, “заповідник” то що. 
Крім того, гра і самостійність пов’язуються у них з заповідником (пар ком) 
і створюють позитивне емоційне забарвлення цих понять. Слід, прав да, 
відмітити, що урок-гра має бути не формалізованим, а безпосеред нім, до-
брозичливим та веселим.

Заняття-гра “незвичайний гість”

Ці уроки для учнів 1 класу проводяться по схемі, наведеній нижче 
на прикладі заняття, присвяченого вовку. Інформацію переважно надає 
вчи тель, особливо якщо мова йде про маловідомих тварин. Проте у 2 кла-
сі гра стає учням нецікавою, з’являється необхідність додати елементи 
по шукової роботи. Дітям повідомляють, якого “гостя” чекатимуть на на-
ступному 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 во ни 
знають про “гостя”. Ці трансформовані уроки стають підготовкою до про-
ведення наступного циклу занять – “Науковий семінар “Екохвилинки””. 
Матеріали по видах, які можна представити на уроках “Незвичай ний 
гість”, знаходяться нижче, після опису ходу уроку, а призи-розмальовки 



Екохвилинки  у початковій школі

33

– на диску в папці “Призи-розмальовки”. Розмальовки призначені для 
дру ку 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 хи-
жого звіра; ознайомити із звичками та поведінкою тварини, формувати 
елементарні уявлення про взаємозв’язки між тваринами в природі; розви-
вати 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, дізна-

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

Вправа “Мозкового штурм”. Діти пригадують все, що знають про вовка: 
– Що означає назва звіра? (Назва означає тварину, що тягне, волочить, а 

по тім вже їсть свою здобич.). 
– Які риси вовка ви можете назвати? (Учні, у відповідності зі стереоти-

пами називають вовка злим, шкідливим, зубастим, страшним, згаду-
ють, що він – постійний персонаж казок, сірий, грізний, живе в лісі; 
зрід ка діти кажуть що він корисний, смішний (пригадуючи деякі мульт-
фільми), 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? 
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III. ознайомлення з відомостями про вовка. 
1. Перегляд відеофільму (по можливості). 
2. Розповідь вчителя. 
Вовк – це постійний персонаж народних казок і мультфільмів. В приро-

ді – це розумний, спритний, витривалий і сильний хижак. Своїм виглядом 
схо жий на собаку. Проте, на відміну від неї, ніколи не закидає хвіст на 
спи ну. В забарвленні хутра переважає рудуватий тон, вздовж хребта тяг-
неться темна смуга. Живляться козулями, оленями, зайцями, мишами, 
пта хами, нападають на свійських тварин. Але слід звернути увагу: вовк, 
по люючи на інших тварин, не більший злодій, ніж ви, коли ви сідаєте за 
обід. Адже він полює заради того, щоб поїсти самому і нагодувати дітей. 
Зга дайте закони мисливського народу (вовків) у казці Р. Кіплінга “Мау-
глі”: “Полюйте заради харчування, а не заради забави”. У віці 2–3 років 
мо лоді і сильні вовки покидають зграю і створюють сім’ю. Сім’ї вовків 
дов говічні, часто створюються на все життя. Один раз на рік (у березні-
квіт ні) вовчиця у підготовленому лігві народжує 4–6 сліпих вовченят. Ма-
ти годує їх молоком. Існують легенди, що вовчиця вигодовувала і люд-
ських дитинчат – наприклад, легендарних засновників Риму Ромула та 
Ре ма. Проте відомо, що діти, які виросли серед тварин без спілкування з 
людь ми, не можуть пристосуватися у людському середовищі. Вовк – геть 
не злий, а дуже шляхетний звір, справжній лицар. Вовк, який переміг у 
дво бої, ніколи не вкусить суперника, що здався і прийняв позу покірнос-
ті. А вовчиця – така мати, що й людині варто в неї повчитися. Живуть до 
15 років. Вовки – санітари. Полюючи, вони ловлять хворих і ослаблених 
тва рин, сприяючи тим самим оздоровленню всього стада. Проте, при над-
мірному 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 можли-
вість не вмерти з голоду). 
Ходить, як побитий вовк. 
Накинувся, як вовк на здобич. (Коментар вчителя: вовк спочатку дасть на-

їстися вовчиці, а та – дітям, і лише потім поїсть сам). 
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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? 

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 уза-
гальнюють свою думку. 

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

коротка інформація про деякі види тварин і рослин, 
які можуть бути використані 

на уроках “незвичайний гість” 

Для полегшення підготовки до уроків “Незвичайний гість” нижче ми 
на водимо інформацію по ряду видів рослин і тварин, а також словник 
тер мінів, використаних у тексті (вони позначені зірочкою). 

Для кожного виду наведено розмальовку (на диску, папка “Призи-роз-
мальовки”). Вони призначені спеціально для роздруковки та подальшо го 
розрізання, щоб полегшити підготовку призів для кожного учня.

БАГАТонІЖки 
Багатоніжки – це НЕ комахи. Вони дуже різноманітні, зустрічаються 

всюди, крім Арктики та Антарктики. За кількістю видів поступаються ли-
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ше комахам. Але, оскільки це тварини нічні, потайні, мешкають у ґрунті 
або трухлявій деревині, зустріти їх можна нечасто. У більшості багатоні-
жок навіть немає українських або російських назв – є лише латинські. Ба-
гатоніжки – дуже цікаві тварини. Так, деякі з них здатні витримувати без 
шко ди для себе страшне опромінення (до 100 000 Р), а інші – при неспри-
ятливих умовах линяють – і з дорослих перетворюються на “підлітків”, і 
ще й подовжують цим своє життя у 1,5–2 рази (це явище отримало назву 
“пе ріодоморфоз”). Ми найчастіше можемо побачити кістянку звичайну 
та сірого кивсяка. 

кістянка 
Зовнішній вигляд. Невеликі, до 3–5 см тваринки яскраво-коричневого 

кольору. На сонці виблискують, наче лаковані. 
поширення. Дім більшості багатоніжок – опале листя, лісова підстил-

ка*, дерева, що гниють. Звичайну кістянку можна знайти на всій терито-
рії України, у лісах і на узліссях, галявинах і луках, полях і населених 
пунктах. 

Чим харчується. Кістянки – хижаки. Вони полюють на дрібних чер-
вів, комах, інших багатоніжок. 

спосіб життя та особливості поведінки. Кістянки дуже швидко руха-
ються у пошуках здобичі або у погоні за нею. Інший спосіб полювання 
– кістянка піднімає передню частину тіла, неначе кобра, а вусики-антени 
реєс трують рух будь-яких пролітаючих комах. Коли якась необережна 
му ха або комар наближається настільки, що опиняється у зоні досяжнос-
ті... Миттєвий кидок – і вона опиняється у кістянчиних щелепах. А те, що 
зло вила, кістянка тримає так міцно, що можна підняти здобич у повітря 
– а кістянка висітиме на ній, вчепившись щелепами. 

охорона. Кістянка – не рідкісний вид, і спеціальної охорони не потре-
бує – але, опинившись у лісі, не слід без потреби ворушити лісову під-
стилку або розбивати трухляві дерева, що впали – і тоді кістянкам, та й 
ба гатьом іншим тваринам нічого не загрожуватиме. Самі кістянки не є 
не безпечними, не є шкідниками, і знищувати їх не можна. 

сірий кивсяк 
Зовнішній вигляд. Графітово-сірі тваринки довжиною до 3–5 см, з 

ве ликою кількістю дрібненьких лапок. На сонці виблискують, наче ла-
ковані. 

поширення. Поширені по всій території України, їх можна знайти 
переважно на узліссях та галявинах. 

Чим харчується. Кивсяки харчуються відмерлими рослинними решт-
ками, грибами, що гниють тощо. 

спосіб життя та особливості поведінки. Зовні кивсяки неначе одяг-
нені у справжнісінький панцир. Коли кивсяк підростає, він змушений 
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його скидати, тобто линяти*. Під час линяння кивсяки досить безпорадні, 
і легко можуть стати здобиччю інших тварин. Для побудови “панцира” 
кіс тянкам потрібно багато кальцію, і тому їх нерідко можна побачити на 
ста рих багаттях і навіть на побілених вапном бордюрах. Рухаються кіс-
тянки поволі, неначе “хвилеподібно” перебираючи лапками (показати це 
мож на, провівши пальцями по зубцях гребінця для волосся). 

охорона. Як і кістянки, кивсяки – поки що звичайний вид. Не руйнува-
ти лісову підстилку, не випалювати траву, не вбивати самих цих тваринок 
– ось запорука їх (і не тільки їх!) збереження. Слід також враховувати, що 
кив сяки знищують відмерлу рослинну масу і збагачують ґрунт поживни-
ми для рослин речовинами. 

Гра. Біг кістянок. Це – гра-естафета, яку можна провести на уроці 
фізкультури, нагадавши, хто такі кістянки. Пропонуємо дітям розділити-
ся на команди і поповзом подолати “смугу перешкод” у вигляді постав-
лених стільців (пролізти під ними), лавочок (проповзти по них) тощо. Ті, 
хто завершив “маршрут”, встають і плескають у долоні. Лише тоді може 
повзти наступний гравець. Перемагає команда, яка першою опинилася на 
протилежному боці “смуги перешкод”. 

Жук-олЕнЬ 
Зовнішній вигляд. Досить великого розміру жук. Самці мають великі 

“ро ги” – видозмінені верхні щелепи. Саме за них і отримав жук народну 
наз ву – жук-рогач. У самиць “роги” невеликі. Колір – темно-коричневий. 
На розмальовці зображено самця жука-оленя. 

поширення. Поширений у дубових лісах лісостепової зони України. 
Чим харчується. Личинки живляться трухлою деревиною дуба. До-

рослі живляться соком дерев. 
Голос або інші звуки. Під час польоту досить голосно гудуть. 
спосіб життя та особливості поведінки. Політ жука-оленя досить 

ори гінальний: щоб не переважували “роги”, він летить у майже верти-
кальному положенні. Політ не дуже маневровий, інколи трапляється, що 
жук важко приземляється перед вами, не розминувшись з перешкодою. 
Характерною особливістю жуків-оленів є “турніри”, під час яких самці 
б’ють ся між собою за самицю. Два самці зчіплюються рогами, як справж-
ні олені, і намагаються відсунути суперника якомога далі. Інколи біля од-
нієї “дами” збираються кілька жуків. 

охорона. Вид рідкісний, занесений до Червоної книги України. Він 
збе рігся лише у старих дубових лісах, адже йому потрібна трухлява дере-
вина дуба для личинок. Щоб зберегти жука-оленя, необхідно зберігати 
са ме старі ліси, не проводити чистки, залишати старі дерева. Між іншим, 
та кі ліси є притулком і для безлічі інших тварин. 
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Ігри. Політ жука-оленя. Один гравець – “жук”, що зображує політ 
жу ка-оленя, швидко пересувається серед інших гравців, які поволі руха-
ються у різних напрямках. Завдання “жука” – нікого не зачепити. Кожен, 
ко го зачепив “жук”, також стає “жуком”. Тепер “жуки” не повинні зіткну-
тися й між собою. “Жуки”, що зіткнулися, вибувають з гри. “Турнір” жу-
ків-оленів. Двоє гравців – “жуки-самці” – впираються долонями в долоні 
один одному, тримаючи рука над головою (це – “роги”) і намагаються 
по сунути один одного. Перемагає той, хто зуміє відтіснити суперника. 

МАхАон 
Зовнішній вигляд. Жовтокрилий метелик з чорно-барвистим краси-

вим малюнком на крилах. В задньому куточку крила – червонувато-бу ру-
вате очко. Розмах крил – до 6,5 см. Гусениця зелена, з чорними попереч-
ними смужками та великими оранжево-червоними крапками, до 5 см 
зав довжки. 

поширення. Зустрічається по всій Україні. Дорослих метеликів мож-
на зустріти на польових дорогах, узліссях, садах. 

Чим харчується. Гусениці живуть на моркві, петрушці, кропі, фенхелі. 
спосіб життя та особливості поведінки. Самиці відкладають по 1–2 

яйця на кормові рослини. Гусениць можна знайти у червні-липні, а також 
в кінці літа. Дорослих можна побачити у травні-червні, коли відбувається 
їх масовий літ*, а на півдні – і у серпні. 

охорона. Загрозами для махаонів є застосування пестицидів, надмір-
не випасання худоби, викошування та випалювання трави. 

ЖАБА оЗЕРнА 
(рос. лягушка, російська назва “жаба” відноситься до іншої тварини 

– ро пухи). 
Зовнішній вигляд. Досить велика, як для жаби – до 10–11 см. Бу-

рувато-зелена, плямиста. Очі – золотаві. Дуже сильні задні лапки, і менші 
– передні. Між пальцями – перетинки, що полегшують плавання. 

поширення. Розповсюджені по всій території України. Знайти їх 
мож на у найрізноманітніших водоймах – від заплавних озерець і калюж 
до великих річок. 

Чим харчується. Їжа жаб – переважно комахи. Тварина чекає, поки 
ко махи наблизяться – і миттєво викидає язика, що й захоплює здобич. 
Жа ба здатна проковтнути й досить велику тварину – дощового черв’яка і 
на віть дрібну рибку або ящірку. 

Голос. Жаби дуже дзвінкоголосі. Влітку на ставках або на заплавних 
озе рах лунають справжні концерти. Звуки схожі на голосне “уорруорр”, 
“бре-ке-ке-кекс”. 
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спосіб життя та особливості поведінки. Живуть більшою частиною 
у воді, але часто їх можна бачити на березі, купах водяної рослинності 
то що – адже це – холоднокровні тварини, і потребують сонячного тепла, 
щоб почати рухатись. Дуже добре стрибають і пірнають. У випадку, коли 
жа бі щось загрожує, може сховатися на дні, під водною рослинністю. 
Ін коли лежить серед водоростей, виставивши мордочку, наче перископ. 
Ці каво, що жаба бачить лише об’єкти, що рухаються – це дозволяє їй 
швид ко реагувати на ворога або на здобич. Принцип “жаб’ячого ока” ви-
ко ристовують у техніці стеження – радари аеропортів налаштовані таким 
чи ном, що не відображують нерухомих об’єктів. Рух ніг під час плавання 
бра сом аналогічний руху жаб’ячих лапок. Жаби дихають повітрям за до-
помогою легенів, але їх ніжна шкіра також може поглинати кисень з води, 
то му жаби можуть довго перебувати під водою. Жаб’ячі діти зовсім не 
схо жі на батьків. Навесні жаби відкладають у воду ікру, з якої вилуплю-
ються пуголовки, за формою схожі на рибок. Лише через 3–4 місяці у них 
ви ростають лапки і зникає хвостик (це називається метаморфозом) – і во-
ни перетворюються у молодих жабок. Зимують жаби на дні водойм. 

охорона. Жаби поки що не стали рідкісними, і спеціальної охорони не 
потребують. Але знищення заплавних озерець, в тому числі засипання їх 
піском під дачі, руйнація плавнів* згубно впливають на весь комплекс за-
плавних тварин. Зникають рідкісні комахи, винищуються жаби, вужі, ін-
ші великі тварини, залишаються без їжі чаплі, лелеки, луні. Гинуть боб ри 
й ондатри. До таких самих наслідків призводить бездумне, неправильне 
використання отрутохімікатів. А надмірне використання добрив призво-
дить до “зацвітання” водойм, які перетворюються у смердючі калюжі. То-
му для збереження жаб та інших водних та коловодних тварин необхідно 
обе рігати та тримати у чистоті наші річки та озера. Самих жаб не можна 
ло вити – і не від того, що, за повір’ям, на руках від жаб з’являються боро-
давки. Ні, просто наші теплі руки обпікають ніжну холодну шкіру жабки 
– це може навіть призвести до її загибелі. 

Гра. Жабки на березі. Діти сидять навприсідки в рядочок. Ведучий 
на зиває різні слова, на які “жабки” не реагують. Але тільки лунають сло-
ва “муха”, “комар”, “метелик” – діти повинні плеснути у долоні (“зловити 
здо бич”). Коли ж звучить слово “хижак” – “жабки” повинні стрибнути 
впе ред якомога далі (“пірнути”). Ті, хто не “зловив” здобич або не стриб-
нув від “хижака” (або стрибнув останнім) вибувають з гри. Переможцем 
стає найуважніша і найспритніша “жабка”. 

ВуЖ 
Зовнішній вигляд. Сірого або оливкового кольору, з рябеньким сі-

рувато-жовтуватим черевом змія, що може досягати досить великих роз-
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мірів – до півтора метрів. Характерна ознака – жовті або білі плямки за 
оча ми (“вушка”). 

поширення. Розповсюджений по всій території України. 
Чим харчується. Ловить переважно жаб, але може вполювати й ін-

ших земноводних. Голос або інші звуки. Від вужа можна почути шипіння, 
яке він видає у випадку небезпеки. 

спосіб життя та особливості поведінки. “Місце проживання” вужів 
– заплава річок, околиці озер – там, де можна знайти жаб. Ці змії чудово 
пла вають і пірнають. Нерідко можна спостерігати, як вуж перепливає річ-
ку, або пірнає, ховаючись від переслідування. Він може оселитися у дворі 
(як що він розташований недалеко від води, має тінисті закутки, зарості 
трав). Але для вужа обов’язковою є наявність і сонячних місць. Адже ця 
тва рина – холоднокровна, і потребує сонячного тепла. Для людини вуж 
аб солютно безпечний, і завжди вважався охоронцем двору, йому навіть 
ста вили в тарілочці молоко. Вужі відкладають яйця, шкірясті і пружні на 
дотик, на відміну від пташиних. Заховують їх у потайних місцях. Вуже-
нятка виводяться приблизно через місяць. А на зиму вужі впадають у 
спляч ку. Вуж, як і всі інші тварини, не любить, коли його чіпають, і відпо-
відно захищається. Голосне сичання і випади – дії, традиційні для всіх 
змій, може навіть вкусити (що для людини абсолютно безпечно). Проте є 
інша “небезпека” – переляканий вуж може “вистрілити” рідкими екскре-
ментами, які мають запах вельми неприємний і стійкий. Та й просто бра-
ти у руки його не слід, адже і сам вуж має неприємний запах. 

охорона. Вуж – тварина не рідкісна. Як і для багатьох інших тварин, 
ос новою його охорони є збереження місць проживання. Для людини вуж аб-
солютно безпечний. Тому ні в якому разі не можна вбивати цю тварину про-
сто від страху, що це – “змія”. Інша небезпека – автомобілі. Вужі охо че грі-
ються на добре освітленому теплому асфальті – і потрапляють під колеса. 

Гра. Втримай вужа. Вужа досить складно втримати у руках. Силь-
ний, рухливий, з шовковистою шкірою, він легко вислизає з рук. Один з 
грав ців зображує вужа. Інший “вужа” тримає. “Вуж” без допомоги рук 
по винен, вигинаючись, нахиляючись, присідаючи (і т. ін.), вирватися, до-
ки всі оточуючі хором прорахують до 20 (або 30). У разі вивільнення вужа 
мі няється тримаючий, у іншому випадку – міняється “вуж”. Перемагає 
той “вуж”, який вивільнився з рук найбільшої кількості тримаючих. 

ГАДЮкА ЗВиЧАЙнА 
Зовнішній вигляд. Не дуже велика (до 70 см) сіра або бурувата (зрід-

ка чорна) змія. На спині – темний ромбічний малюнок. 
поширення. Населяє лісову та лісостепову зони України. У степу 

про живає інший вид – степова гадюка. 
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Чим харчується. Гадюка їсть переважно дрібних гризунів, інколи 
жаб. Отруйні зуби потрібні їй саме для полювання. Отрута вбиває здобич – і 
водночас полегшує перетравлювання їжі. Якщо змії згодувати не вкушену 
нею мишу, то її перетравлення триватиме значно довше, ніж вку шеної. 
Вироблення отрути – “дороге задоволення” для організму га дю ки, і ви-
трачати її марно змія не поспішає – адже, витративши дорогоцін ний “ре-
зерв”, вона залишиться голодною. Тому розповіді про те, що гадюка “про-
сто так напала” або “просто погналася” – неправдиві, її або зачепили, або 
не дали втекти, або роздражнили – і вона діяла просто для самоза хисту. 

Голос або інші звуки. Попереджаючи про себе, гадюка сичить: с-сс! – 
коли вдихає (роздувається), ш-ш-ш! – коли видихає (спадається). 

спосіб життя та особливості поведінки. Гадюки люблять місця, де 
мож на сховатися, з ділянками високої трави, купами хмизу тощо. Але для 
них обов’язково потрібні сонячні місця, де вони могли б вигріватися. Саме 
там або в надійних схованках гадюки й перебувають вдень. А полюють 
вно чі. Гадюки – осілі тварини, мають постійну ділянку, і лише на зимівлю 
мо жуть уповзати на кілька кілометрів до зручних місць. А зимують вони 
під землею – у норах гризунів або якихось інших порожнинах. Гадюки 
не погано бачать. А от кліпати вони, як і вужі, й інші змії, не можуть: їх по-
віки зрослися і стали прозорими “захисними окулярами”: звідси легенди 
про “гіпнотичний” зміїний погляд. А ще змії (не тільки гадюки) не мають 
ба рабанної перетинки і чують тільки ті звуки, що розповсюджуються по 
зем лі. Роздвоєний язичок змії – аж ніяк не “жало” (адже змія кусає зуба-
ми!), а орган нюху, на додачу до ніздрів. До речі, отрута гадюки, хоч і 
не безпечна, але не смертельна (якщо у людини немає алергії або вона не 
ос лаблена). Отрута гадюк використовується для виготовлення лікарських 
за собів, наприклад, для лікування хвороб суглобів або травм. Для отри-
мання її гадюк тримають у спеціальних серпентаріях. 

охорона. Гадюка – звичайний вид, і поки що спеціальної охорони не 
по требує. Не можна знищувати гадюк. Адже вони, окрім іншого, вірні 
охо ронці нашого врожаю, оскільки знищують значну кількість гризунів, 
що плодяться на наших полях. 

ЯЩІРкА ЗЕлЕнА 
Зовнішній вигляд. Досить велика, до 15 см, ящірка. Спинка зелена, на 

бо ках – світлі смужки. У самців під час розмноження яскраво-синє горло, 
у самиць – горло зеленкувате або блакитне з мармуровим малюнком. 

поширення. Розповсюджена на більшій частині території України, 
крім її північної частини. Її близький родич – прудка ящірка – зустрічаєть-
ся на всієї території нашої країни. 

Чим харчується. У їжі переважають комахи та павуки, а також дощо-
ві черви, молюски, багатоніжки. 



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

42

спосіб життя та особливості поведінки. Живе у сухих сонячних міс-
цях, на теплих схилах, галявинах, біля скельних виходів, куп хмизу тощо. 
Хо  ваються в тріщинах, нірках гризунів, під стовбурами та в інших по-
дібних сховках. Потребує наявності сонячних місць, де можна спокійно 
грі тися на сонці. Стає здобиччю птахів (в тому числі навіть невеликих, 
як терновий сорокопуд (рос. назва – сорокопут-жулан)), дрібних ссавців, 
змій. У період розмноження (травень-червень) самці б’ються між собою 
за території та самиць. Відкладають яйця (кінець червня – липень). У 
клад ці – 8–12 яєць. У серпні-вересні вилуплюються ящірченята. Якщо 
ящір ку зловити за хвіст, вона його відкидає. Хвіст деякий час рухається. 
Це відволікає мисливця, і ящірка встигає втекти і сховатися. А хвостик з 
часом відростає знову. У казках М. Бажова, які є переказом уральських 
легенд, у вигляді зеленої ящірки з’являється Хазяйка Мідної гори. 

охорона. Ящірки – істоти абсолютно безпечні для людини, і до того ж 
дуже красиві. Занесені до Червоної книги України. Але для них, як і для 
багатьох інших видів, загрозою є руйнування місць проживання. Дуже 
небезпечним є випалювання трави. Адже ящірки, якщо і пощастить схо-
ватися від пожежі, на випаленому стають легкою здобиччю хижаків. 

БоРиВІТЕР 
Зовнішній вигляд. Боривітер – один з наших невеликих соколів. За 

роз мірами трохи менший за голуба, з гострими крилами і довгим хвостом. 
Ру дий з коричневими плямами. Грудка світліша. У самця – сіра голова. 

поширення. Поширений по всій Україні. 
Чим харчується. Переважно здобич боривітра – дрібні гризуни, яких 

він ловить на полях та інших відкритих просторах. Щоб виявити здобич, 
за висає в повітрі, часто тріпочучи крилами, за що й отримав свою назву. 
Мо же також полювати на дрібних птахів, плазунів, комах. 

Голос. Голосне “кі-кі-кі-кі”. Пташенята випрошують їжу мелодійним 
мі норним “кі-і-у”. Боривітри взагалі дуже галасливі птахи, постійно пере-
кликаються, виражають емоції. В колоніях боривітрів та кібчиків весь час 
стоїть гамір – пари перемовляються між собою, пташенята пищать, по-
стійно спалахують сварки між сусідами. 

спосіб життя та особливості поведінки. Боривітра можна зустріти 
на відкритих місцях, де він полює на гризунів. Гніздиться на узліссях, в 
бай рачних лісах, лісосмугах, також може гніздитись на скелях. Нерідко 
осе ляється і в містах – на багатоповерхових будинках – у нішах та на 
го рищах. Можуть займати штучні гніздівлі. Часто можна бачити, як ці 
“дель тапланчики” цілими виводками з голосними криками грають у пові-
трі між будинками. Там, де боривітер оселяється на деревах, його гнізда 
роз ташовуються у гніздах сорок, ворон, граків. Причому використовує во-
ронових як будівельників, відбираючи їх гнізда. Після чого тим не лиша-
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ється нічого як будувати гнізда заново. Там, де боривітри разом з кібчи-
ками утворюють колонії, “будівельники”, перш ніж отримати право на 
влас не гніздо, мусять побудувати кілька гнізд для квартирантів. Боривітри 
від кладають 4–6 яєць. Насиджують обоє батьків. Пташенята з’являються 
десь через місяць. Вони зовсім безпорадні, вкриті білим м’яким пухом. 
До рослі гріють пташенят, годують, обережно подаючи дрібні шматочки 
їжі кожному пташеняті. Боривітри – перелітні птахи. Прилітають у кінці 
бе резня, відлітають – у вересні. 

охорона. Боривітер поки що не рідкісний. Цей стрімкий життєрадіс-
ний птах є прикрасою будь-якої місцевості та вірним захисником наших 
вро жаїв. Але загрозою для нього є знищення місць гніздування, в першу 
чер гу – лісосмуг на півдні, де їх випалюють і вирубують, і безконтрольне 
ви користання отрутохімікатів, особливо у час гніздування та вигодову-
вання пташенят. 

БуГАЙ 
Зовнішній вигляд. Коричнево-руда, під колір очерету, чапля. Від ін-

ших чапель відрізняється помітно більш короткими ногами та дзьобом. 
Лі тає неохоче, політ важкий. Як і всі чаплі, шию складає S-подібно. 

поширення. Поширений по всій території України. 
Чим харчується. Їжа бугая – риба, пуголовки, жаби, на яких він по-

лює в плавнях, на мілинах. Може також збирати комах і навіть гризунів, 
як що на них натрапить. 

Голос. Голосне “у-буу”, схоже на голос бугая-звіра, що й забезпечило 
йому назву. 

спосіб життя та особливості поведінки. Бугай – мешканець плавнів, 
нічний птах. Побачити його дуже складно за рахунок маскувального за-
барвлення. Навіть коли він пробирається через очерети, залишається май-
же непомітним. Стривожений, завмирає, піднявши дзьоба догори. За зви чай 
свою присутність він видає голосом. Побачити ж його можна найчастіше 
під час польоту. Гніздиться бугай теж у плавнях, серед очеретів. Гніз да бу-
дує з водних рослин. У кладці – 3–5 яєць. Пташенят бугай годує, відригую-
чи здобич. Перелітні. Прилітають у квітні, відлітають у жовтні-листопаді. 

охорона. Цей вид поки що досить звичайний, але загрозою для нього 
є знищення плавнів, випалювання очеретів, забруднення річок, яке при-
зводить до загибелі тварин, що слугують бугаю їжею. 

ГоГолЬ 
Зовнішній вигляд. Качки дещо менші за крижня. Забарвлення яскраве: 

голова і шия чорні, на щоці – біла плямка, спинка, крила та надхвістя – чор-
ні, з металевим блиском. Низ тіла – білий. На крилі – біле “дзеркальце”. 
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поширення. Гоголь – тайговий і тундровий вид. На території України 
зу стрічається на зимівлі – для нього у нас теплі краї. Раніше гніздився по 
плавнях, після зарегулювання Дніпра зник, а зараз знову з’явився на гніз-
дуванні у пониззі Дніпра. 

Чим харчується. Живляться рибою, молюсками, комахами, насінням 
вод них рослин. У погоні за рибою вправно пірнають, можуть довго пере-
бувати під водою. Коли з’являються на поверхні з рибою, перевертають її 
го ловою вперед, проковтують. Після чого стають сторч над водою, часто 
зма хуючи крилами. Голос або інші звуки. Коли летять, чути характерний 
свист крил. Під час токування* самці видають дзвінкий крик, трохи схо-
жий на дзижчання. 

спосіб життя та особливості поведінки. До нас гоголі прилітають 
зи мувати, тому з’являються у жовтні-листопаді, відлітають – у березні-
кві тні. Тримаються на великих водоймах, там, де протягом зими лишаєть-
ся відкрита вода. На Дніпрі їх можна побачити на ополонках, або на від-
критій воді біля ГЕС, або там, де є виходи теплої води біля ТЕС, тощо. 
Про тягом зими можна спостерігати гоголів постійно, слідкувати, як вони 
по люють на рибу. Інколи їхню здобич намагаються відібрати сріблясті 
мар тини. На них самих інколи можуть полювати орлани-білохвости. Про-
те таким великим птахам важко зловити качку. А гоголі ще й вправно хо-
ваються під водою, пірнаючи та пропливаючи подалі від “мисливця”. Або 
й перелітають на іншу ополонку. Наприкінці зими можна спостерігати 
то кування (залицяння) гоголів – дуже красиве видовище. Самці хлюпо-
чуться навколо самиць, вклоняються, нахиляючи голову вперед, а потім 
під німаючи її вертикально вверх, і видаючи при цьому своє “дзижчання”. 
Гніз дяться гоголі в дуплах, також охоче займають штучні гніздівлі – вели-
кі дуплянки. Пташенята зовсім маленькими вистрибують з гнізда, неначе 
ма ленькі клубочки пуху, і за мамою йдуть до найближчої водойми. Зма-
лечку чудово плавають. 

охорона. Вид досить чисельний на зимівлі, проте гніздиться нерегу-
лярно, лише на самому півдні України, в дуже невеликій кількості. Причи-
на цього – затоплення заплави під час створення водосховищ і знищення 
старих дуплистих дерев. Допомогти гоголю повернутися на колишні міс-
ця гніздування може розвішування штучних гніздівель – дуплянок у за-
плавних лісах. Вид занесений до Червоної книги України. 

ЗЯБлик 
Зовнішній вигляд. Трохи більший за велику синицю птах яскравого 

за барвлення. У самців спинка коричнева, поперек зеленкувато-жовтий, 
ниж ня частина тіла червонувато-коричнювата, голова сіра, над дзьобом 
чорна смужка. У самиць голівка і спинка бурувато-зелені, нижня частина 
тіла світло-бура. 
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поширення. Звичайний гніздовий вид, поширений по всій території 
Ук раїни, в листяних, хвойних та мішаних лісах. 

Чим харчується. Живляться комахами та іншими безхребетними, а та-
кож різними ягодами, насінням трав’янистих та деревних рослин. Пташе-
нят вигодовує безхребетними. У пошуках їжі спускається на землю, ри-
ється в підстилці. 

Голос. Самці зяблика співають дзвінкі короткі пісні з характерним різ-
ким закінченням -“розчерком”. Пісні чітко відокремлені одна від одної. 
Піс ня має чітку структуру, як наше речення. А ще, як ми співаємо різних 
пі -сень, зяблики також мають різні пісні (їх називають типами), які одна-
ково виконуються різними самцями. Один птах може виконувати кілька 
ти пів пісень. Набори пісень на різних територіях сильно розрізняються 
– утворюються діалекти пісні, як є діалекти в мові. Цікаво, що пісню пта-
шенята завчають, як ми завчаємо слова мови або вірші. Співають зяблики 
з кінця березня по кінець червня – початок липня. 

спосіб життя та особливості поведінки. Зяблики – лісові птахи. Во-
ни є в усіх типах лісу, в більшості з них – найчисленніші птахи. Можна 
зустріти їх у і лісосмугах, садах та парках. Перелітні. Прилітають у дру-
гій половині березня, відлітають у жовтні. Зрідка можуть зимувати. Весь 
гніз довий період перебувають на одній і тій же гніздовій території, яку 
зай мають ще в березні, майже відразу після прильоту, причому, як прави-
ло, групуються у своєрідні поселення, де гніздові території торкаються 
од на одної, так звані парцели. Навіть співають протягом гніздового пері-
оду на одних і тих же гілках. Гніздяться на деревах. Гніздо – у вигляді 
ча ші, ззовні замасковане шматочками кори та лишайників. У кладці – 5–7 
яєць. Насиджує самка, а самець носить їй корм. У зябликів може бути 1–2 
клад ки на рік. 

охорона. Зяблик – звичайний вид, і безпосередня небезпека йому не 
за грожує. Та при знищенні того чи іншого лісового масиву зяблики пере-
селяються в інші ліси, але пісні місцеві зяблики виконують свої, і пташе-
нята завчають саме їх, оскільки чують їх частіше, ніж пісні прибульця. 
То му при знищенні лісових масивів, де зяблики співають незвичайні піс-
ні, ці пісні втрачаються назавжди. Відновити їх неможливо. Слід вивчати 
піс ні птахів і охороняти території, де пісні унікальні або типові. 

кРонШнЕп ВЕликиЙ 
Зовнішній вигляд. Найбільший наш кулик. Строкатий, буро-сіро-бі-

лий верх тіла, поперек і надхвістя – білі. Горло, грудка, черево – жовтувато-
бі лі. Довгий вигнутий донизу дзьоб. 

поширення. На території України гніздиться на Поліссі і на півдні у 
при морській смузі. 



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

46

Чим харчується. Живиться комахами, черв’яками, зрідка – дрібними 
жа бами та ящірками. Здобич він визбирує своїм довгим дзьобом- “пінце-
том” серед трави або на піску. 

Голос. Мелодійне флейтове “ке-е-е-ель-ю-у”. Від цього крику утвори-
лася англійська назва цього птаха – curlew. 

спосіб життя та особливості поведінки. Мешканець боліт і солонча-
ків*. Вибирає місця, що заросли травами. Перелітний птах. Прилітає в 
бе резні, відлітає у вересні-жовтні. Гніздиться на землі. Гніздо – невелика 
ям ка у ґрунті, вислана травою. Відкладають 4 яйця грушовидної форми. 
(Це взагалі типово для куликів – грушовидні яйця розташовуються в гніз-
ді “квіткою”, вузькими частинами до середини гнізда. Це необхідно, щоб 
яйця не викочувалися з гнізда, адже кулики гніздяться на землі, і часто 
гніз да їх зовсім невеликі.) Насиджують кладку обидва птахи, майже мі-
сяць. Ще кілька тижнів годують пташенят. Побачити їх вдається нечасто 
– через малу чисельність і обережність. Близько не підпускають – зліта-
ють метрів за 200 від людини. 

охорона. Великий кроншнеп – рідкісний вид, занесений до Червоно ї 
книги України. Основні загрози – знищення боліт та солончаків, перебу-
вання людей в місцях гніздування цих полохливих птахів та браконьєр-
ське полювання. 

кРЯЧок РІЧкоВиЙ 
Зовнішній вигляд. Невеликі гострокрилі птахи з хвостом-“вилочкою”. 

Спин ка та крила сірі, низ тіла – білий, на голові – чорна “шапочка”. 
поширення. Звичайний вид, поширений по всій Україні. 
Чим харчується. Живляться дрібною рибкою, водяними комахами, 

ра коподібними, молюсками. В пошуках їжі літають над водою, інколи за-
висають, тріпочучи крилами. Час від часу стрілкою падають у воду, нена-
довго в неї занурюючись, і вихоплюють здобич. 

Голос. Різке “кер-рі”, коротке “ке, ке, ке”. Над колонією крячків гамір 
сто їть і вдень, і вночі. 

спосіб життя та особливості поведінки. Зустрічаються на великих 
та малих річках, великих озерах. Перелітні. Прилітають у квітні – на по-
чатку травня, коли зійде паводок, вода стає прозорою і відкриваються ко-
си, на яких вони гніздяться. Відлітають у вересні. Крячки – колоніальні 
пта хи. Колонія – додатковий захист. Адже у такому великому скупченні 
пта хів чиїсь очі обов’язково побачать небезпеку. Разом легше відігнати 
на падника: крячки окрикують непроханого гостя, обстрілюють послідом, 
мо жуть вдарити його лапою. До деяких незручностей відноситься те, що 
ін коли полохливі птахи здіймають паніку, коли ніякої загрози немає, і тоді 
масовий зліт птахів всієї колонії виявляється марним. Та краще зай вий 
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раз злетіти, ніж бути з’їденим. Залицяються крячки дуже красиво. У по-
льоті самець підносить самичці рибку. На землі – підносить рибку, а са-
мичка, перше ніж взяти дарунок, кілька разів кокетливо відвертається. 
Гніз до – вислана шматочками водно ї рослинності ямка у піску або за-
глибинка у бетоні (якщо гніздяться на технічних спорудах, наприклад, 
хви лерізах або молах). Зрідка будують плавучі гнізда. Відкладають 2–3 
яйця. Насиджують обоє батьків, змінюючи один одного на гнізді з цілим 
ритуалом. Пташенята, які щойно вилупилися, мокрі й безпорадні. Та за 
пару годин їх пух сірувато-коричнюватого забарвлення висихає, і во-
ни перетворюються на пухнасті клубочки з чорними оченятками. Поки 
пта шенята зовсім маленькі, вони затаюються у гнізді. Трохи доросліші 
сприт но тікають в улюблені сховки під кущиками трави. Після закінчен-
ня гніздового періоду крячки тримаються зграями. Часто можна бачити 
їх, коли вони відпочивають на косах. 

охорона. Річкові крячки – звичайний вид, що не потребує спеціально 
ї охорони. Та значну шкоду їм приносять коливання рівня води при ро-
боті ГЕС у піковому режимі* – вода нерідко заливає острівці, де нама-
гаються гніздитися крячки, перебування худоби, яка витоптує гнізда, а 
та кож перебування людей на колонії – через турбування гинуть кладки 
та пташенята. 

лЕБІДЬ-Шипун 
Зовнішній вигляд. Лебідь – добре знайомий всім великий, нарядний 

птах. Оперення білосніжне. Дзьоб оранжевий, основа – чорна, шкіра нав-
коло дзьоба також чорна, гола. Відрізняється від інших лебедів великим 
на ростом – “шишкою”. Пташенята – бруднувато-сірі (добре описані у 
каз ці Г.-Х. Андерсена “Гидке каченя”). 

поширення. До недавнього часу через переслідування людиною був 
до сить нечисленним, залишався лише у пониззях великих річок. Зараз – 
зви чайний гніздовий вид внутрішніх водойм, постійний мешканець сіль-
ських ставків, поширений по всій Україні. 

Чим харчується. Живляться рослинною їжею – стеблами та корінням 
во дяних рослин, які добувають, занурюючись у воду так, що інколи над 
во дою стирчить лише вертикально піднятий хвіст, але не пірнають. Мо-
жуть поїдати і дрібних водяних безхребетних. Голос або інші звуки. До-
сить мовчазні птахи. Можуть голосно шипіти. Під час шлюбного сезону 
– видають неголосне “бурчання”. Під час польоту добре чути удари крил 
та їх свист. Адже політ у лебедя досить важкий, проте стрімкий. 

спосіб життя та особливості поведінки. Мешканець водойм з плав-
нями та мілководдями. Пролітний птах, прилітає у березні-квітні, відлі тає 
– у жовтні-листопаді. Після прильоту, ледь зійде крига, займають гніз дові 
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ділянки. Лебеді – дуже сильні й агресивні птахи. В межах своєї ді лянки 
вони абсолютні володарі, можуть переслідувати інших водних пта хів. 
Якщо на одному ставку оселяються кілька пар лебедів, між сусідні ми сам-
цями постійно виникають конфлікти. Збоку це виглядає вельми ефект но. 
Розпушивши пір’я, піднявши крила, самці кружляють по воді, неначе у 
вальсі, поступово зближуючись. Проте фінал цього танцю не дуже при-
ємний – птахи намагаються вдарити один одного крилом, хапають дзьо-
бами – тобто, відбувається справжнісінька бійка, з феєрверками бризок та 
видраним пір’ям. Токові ігри лебедів дуже красиві. Самець плаває, роз-
кривши крила таким чином, що вони стають схожими на квітку, вклоня-
ється, тріпоче крилами, приймає своєрідні пози. Гніздиться в очеретах, 
на острівцях, мілинах. Гніздо велике, з очерету та інших рослинних мате-
ріалів, в середині вимощене пухом. Будує його самиця. Відкладає 7–9 
яєць. Насиджує також самиця. Самець в цей час тримається поруч, на 
во ді, охороняє, готовий прийти на допомогу при небезпеці. Відважно за-
хищає самицю і пташенят. Наважується нападати навіть на людину, якщо 
та зачіпає малих. А удар лебединого крила настільки сильний, що запро-
сто може зламати руку. Адже лебідь – важкий, до 12 кг, і щоб підняти та-
ку масу в повітря, необхідні дуже сильні м’язи. Лебеді линяють у другій 
половині літа. Під час линяння втрачають всі махові пера і на деякий час 
стають нелітними. У цей час на деяких мілководних затоках Чорного мо-
ря збираються величезні їх зграї. Лебідь, через свій зовнішній вигляд та 
те, що тримається парами, завжди був символом чистоти та вірності, про 
ньо го складено багато легенд. 

охорона. Лебідь-шипун особливої охорони не потребує – його про-
сто слід не чіпати і не знищувати ставки та плавні. Проте на міграціях 
та на зимівлі у нас зустрічаються ще два види лебедів – лебідь-кликун та 
малий, або тундровий, що потребують уваги. Малий лебідь, суттєво мен-
ший за шипуна, занесений до Червоної книги України. 

лЕлЕкА БІлиЙ
(на диску, папка “Фільми” – “птах, що приносить щастя”)

Зовнішній вигляд. Великий білий птах з чорними кінцями крил, чер-
воним дзьобом та ногами. У пташенят лапки та дзьоб чорні. 

поширення. Розповсюджений на більшості території України. На 
пів дні і сході країни чисельність невелика, адже саме тут відбувається 
роз селення цього виду. 

Чим харчується. Вважають, що лелеки здебільшого живляться жаба-
ми. Та, проте, основна їжа – комахи, переважно прямокрилі, серед яких – 
горезвісна сарана, італійський прус, який інколи сильно розмножуєть ся. 
Також у значній кількості поїдає капустянок і дротяників. Охоче прихо-
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пить і мишу. Недарма вважається, що лелека приносить достаток у дім: 
мен ше шкідників – більше врожай! Полює як на городах, так і на луках. 
Не рідко можна спостерігати полювання лелек біля косарок, тракторів, бі-
ля череди корів – там, де є низька трава і злякані комахи та миші. На міл-
ководді ловить дрібну живність, намацуючи її дзьобом. Голос або інші 
зву  ки. Дорослі лелеки тільки цокотять (клекотять) дзьобом, пташенята 
ти  хенько попискують (неголосне “у-ур”). Дорослі використовують клекіт 
для різних ситуацій. Окремі різкі удари – сигнал тривоги. Довге клекотін-
ня – зустріч партнера на гнізді, попередження чужим лелекам. При зу-
стрічі на гнізді лелеки не тільки клекочуть, а й розпускають крила і хвіст, 
закидають голову на спину, вклоняються. 

спосіб життя та особливості поведінки. Лелека – чи не єдиний ве-
ликий птах, що гніздиться біля людини. Гнізда будує переважно в селах. 
Ра ніше вони були здебільшого на дахах та сухих деревах. Але зі зникнен-
ням солом’яних стріх та зі зменшенням кількості сухих дерев лелеки пе-
ребазувалися на водонапірні башти та стовпи ліній електропередач. Ос-
танній варіант небезпечний і для людей, і для лелек – короткі замикання 
за лишають без світла цілі села, а у вогні гинуть лелеченята і часом дорос-
лі птахи. Проте птахам можна допомогти, будуючи штучні гніздівлі* у 
без печних місцях. Гнізда займають з року в рік. Деякі використовуються 
де сятки років. Найстаріші гнізда займають найсильніші самці, а найнові-
ші – найнедосвідченіші або слабкі. Будують гнізда лише коли немає гото-
вих. Самички вибирають самців з найкращими гніздами. Пташенята ви-
луплюються сліпими і безпорадними. Дорослі гріють їх, прикривають від 
сон ця і вітру. Годують принесеною у глотці їжею. У такий же спосіб при-
носять пташенятам воду. На зиму лелеки відлітають до Центральної та 
Пів денної Африки. Лелека – добре відомий і улюблений птах. Про нього 
іс нує багато легенд, повір’їв, прикмет. Так, кажуть що лелека приносить 
щас тя і злагоду в дім, приносить добробут, гніздиться тільки у добрих 
лю дей, карає тих, хто його ображає. 

охорона. Довгий час кількість лелек у світі скорочувалась. Проте 
зараз повсюдно почався ріст чисельності цього птаха. Але якщо раніше 
гнізда лелек були майже у кожному дворі, то зараз збереглися лише окре-
мі колонії*, а в більшості сіл можна знайти лише по кілька гнізд. Головна 
проблема – нестача місць гніздування і погіршення умов для здобування 
корму через знищення заплави та використання отрутохіміатів. Збере-
ження річок, їх заплави, заплавних озер та побудова штучних гніздівель 
– найкращий спосіб допомогти птаху, що приносить щастя. Для учнів 2–4 
класів можна провести наукову конференцію “Білий лелека в Україні”, до 
якої учні підготують доповіді, а також вірші про лелеку і його родичів, 
можуть підготувати невеликі сценки та музичні композиції.
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МАРТин РІЧкоВиЙ 
Зовнішній вигляд. Дещо більший за голуба птах. Білий. Спина і кри-

ла сірі. Голова – темно-коричнева, майже чорна. 
поширення. Звичайний вид, поширений по всій Україні. 
Чим харчується. Живляться дрібною рибою, безхребетними на воді та 

ко ло води. Інколи збирають безхребетних на полях, рухаючись за тракторами. 
Мо жуть прихопити і дрібних гризунів. На воді полює, пірнаючи за рибою. 

Голос. Хрипке “кай-аа”, “кав”. 
спосіб життя та особливості поведінки. Зустрічаються на великих 

та малих озерах, ставках із заростями водної рослинності, великих і ма-
лих річках. Перелітні. Приліт – кінець березня – початок квітня. Відліт 
– листопад. Окремі мартини у м’які зими можуть лишатися на зимівлю. 
Ко лоніальні. Гніздяться по берегах озер та річок, острівцях, технічних 
спо рудах (хвилерізах, молах) тощо. Гнізда будують з рослинних решток, 
від заглибинки в піску, трохи висланої травою, до цілих “будівель”. В 
клад ці – 2–3 яйця. Насиджують обоє батьків. Пташенята – пухнасті, буру-
ватого забарвлення. У негніздовий період тримаються зграями. Часто ут-
ворюють “клуби” – сидять компаніями на косах, спілкуються між собою, 
пе регукуючись. “Клуби” – центри спілкування і водночас безпечне місце 
– через наявність великої кількості спостерігачів, з яких хоч хтось поба-
чить небезпеку. Цікаво, що пташенята цього року, які вже літають, коли 
три маються поруч з дорослими, приймають позу покірності, для того, 
щоб не викликати агресії. Вони втягують голову в плечі, дзьоб опускають 
до низу і неначе присідають, щоб виглядати дрібнішими. Слід звернути 
увагу, що російська назва мартина – чайка. Не слід плутати з українською 
на звою “чайка” – так називають кулика, російська назва якого – чибис. 

охорона. Спеціальної охорони не потребують, та загрозами можуть 
бу ти руйнування місць гніздування, перебування худоби на колоніях, від-
відування колоній, а також використання отрутохімікатів, коли птахи го-
дуються на полях. 

оДуД 
Зовнішній вигляд. Один з найяскравіших і найкрасивіших наших пта-

хів, “птах у золотій короні”. Верхня частина тіла жовтувато-біла з чорни-
ми смугами, нижня частина тіла – руда та брудно-біла. Голова і “чуб” ру ді. 
Дзьоб довгий та тонкий, справжній “пінцет” для добування комах з ґрунту. 

поширення. Поширений на всій території України. 
Чим харчується. Живиться комахами, червами, павуками та іншими 

без хребетними. Їжу збирає на землі, вибирає з підстилки та ґрунту. 
Голос. Характерне голосне “уп-уп-уп”. Коли одуд співає, нахиляє го-

лову вперед і піднімає чуб. 
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спосіб життя та особливості поведінки. Птах галявин, узлісь, роз-
ріджених лісів. Має південне походження. Перелітний. Прилітає у кінці 
бе резня – квітні, відлітає у вересні. Гніздиться в дуплах, нішах скель та 
об ривів, охоче поселяється в будівлях. Гніздо у невеликій кількості ви-
стилає трісочками, уламками деревини, травою. У кладці – 5–7 яєць. На-
сиджують обоє батьків. Годують пташенят також обоє. У пташенят є своє-
рідний спосіб захисту: при турбуванні вони “вистрілюють” смердючим 
по слідом. 

охорона. Спеціальної охорони не потребує, проте небезпеку для оду-
да можуть становити знищення місць проживання виду та безконтрольне 
над мірне використання отрутохімікатів, особливо у час, коли птахи виго-
довують пташенят. 

оРлАн-БІлохВІсТ 
Зовнішній вигляд. Один з найбільших наших птахів. Широкі довгі 

кри ла, пристосовані до ширяючого польоту, розмахом до 2,5 м, клиновид-
ний хвіст. Основний колір – темно-бурий. У дорослих, старших 5 років, 
пта хів голова “сива”, до брудно-білого кольору, хвіст – білий. Молоді – 
стро каті, голова і хвіст – темні. 

поширення. Рідкісний птах, поширений по великих річках. Зараз чи-
сельність його поступово зростає. 

Чим харчується. Їсть рибу, в першу чергу ослаблену та хвору, падло, 
може полювати на качок. Орлан сидить на дереві або кружляє над во дою, 
видивляючись здобич. Рибу вихоплює з води одною або обома ла пами. 
Трапляється, при полюванні повністю лягає на воду, потім – з неї злі-
тає важкими помахами крил. Якщо риба досить велика і орлан не мо же 
з нею злетіти, пливе до берега, змахуючи крилами. Після такого полю-
вання птах мусить сушитися – для цього він сідає на гілку на вітерці і 
роз пускає крила, як величезний плащ. Взимку часто можна спостерігати, 
як орлан полює на качок, кружляючи над зграєю, що сидить на ополонці, 
і навіть зависає, часто тріпочучи крилами, наче супер-боривітер. Проте 
кач ки – складна здобич. Від орлана рятуються, пірнаючи або перелітаючи 
на іншу ополонку. 

Голос. Ніжний мелодійний клекіт – “клі-клі-клі”, рідше – хрипке “ке-
ке-ке”. 

спосіб життя та особливості поведінки. На території України – гніз-
довий, пролітний, зимуючий. Гніздові пари не відлітають на зиму далеко 
від своїх територій, молоді можуть перекочовувати. Наприкінці зими у 
ор ланів починаються шлюбні ігри – вони кружляють у небі, виконують 
фі гури вищого пілотажу, можуть навіть зчіплятися в польоті кігтями і 
круж ляти так удвох. Ігри супроводжуються голосним клекотом. Гнізда 
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бу дують на великих деревах з гарним підльотом. Останнім часом, зі змен-
шенням кількості таких дерев, почали використовувати і набагато менші. 
Гніз до – велике, побудоване з гілок. У березні у орланів вже кладки. В 
клад ці – 2 яйця. Насиджує переважно самка, самець час від часу її підмі-
няє. Пташенята вилуплюються сліпими і безпорадними, вкриті білим пу-
хом. На гнізді лишаються близько 3 місяців. Батьки годують їх, відриваю-
чи маленькі шматочки здобичі, принесеної на гніздо. Орлани нервово 
ре агують на наближення людей, літають над гніздом, клекочуть. 

охорона. Рідкісний вид, занесений до Червоної книги України. Чи-
сельність орлана-білохвоста довгий час знижувалася через переслідуван-
ня людиною і знищення великих лісових масивів, в першу чергу заплав-
них. Після припинення полювання чисельність поступово почала 
від новлюватись, до того ж орлани пристосувалися до гніздування на не 
ду же великих деревах, у менших лісових масивах, ближче до людей. Для 
збе реження цих птахів – дійсно прикраси наших рік – необхідно зберіга ти 
місця їх гніздування, якомога менше турбувати птахів на гніздах, збері-
гати заплавні ліси і заплаву взагалі. 

пЕлІкАн куЧЕРЯВиЙ 
Зовнішній вигляд. Великі, розміром з лебедя, з розмахом крил до 2 

м. Загальний колір оперення – бруднувато-білий, верх тіла – світло-світ-
ло-сірий, махові пера – темно-бурі. Дзьоб довгий, з великим мішком, яс-
краво-оранжевий, наче морквина. На голові – невеликий “чубчик”. 

поширення. Зустрічається на півдні України, гніздиться в пониззі 
Ду наю та на узбережжі Чорного та Азовського морів. Зрідка залітних 
пта хів можна зустріти в різних областях України. 

Чим харчується. Їдять виключно рибу, заганяючи її на мілководдя 
і “вичерпуючи” її своїм “мішком”. Завдяки еластичному стравоходу мо-
жуть проковтнути дуже велику здобич. Полюють переважно зграями, які 
ви глядають здалеку неначе плавучі острівці. Під час полювання не пірна-
ють, а лише занурюють у воду голову і шию. Голос або інші звуки. Хрип-
ке різке каркання. Під час польоту добре чути, навіть з великої відстані, 
глу хі удари крил. 

спосіб життя та особливості поведінки. Пелікани – птахи, пристосо-
вані до водного способу життя. Чудові пловці. По землі пересуваються 
до  сить незграбно. Мають щільне оперення, яке змащують виділеннями 
доб ре розвиненої куприкової залози*, тому у воді не намокають. Пальці 
лап поєднані плавальною перетинкою. Політ – ширяючий або з нечасти-
ми помахами крил. Особливо вражаюче видовище – перельоти зграй пе-
ліканів. Злітають важко. Перелітні. Приліт – кінець березня, відліт – ве-
ресень-жовтень. Колоніальні. Гніздяться на мілководдях серед заростей 
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очерету. Гнізда – великі купи очерету та інших водних рослин. Кладка – 2, 
рід ко – 3–4 яйця. Насиджує переважно самиця. Пташенята вилуплюються 
голими, сліпими, абсолютно безпорадними. Батьки годують їх, відригу-
ючи здобич. 

охорона. Кучеряві пелікани – рідкісні птахи, занесені до Червоної 
кни ги України. Ще більш рідкісні рожеві пелікани. Основні загрози – 
зни щення місць проживання птахів, самих птахів, турбування на гніздах. 
Ду же нервово сприймають відвідування своїх колоній. Достатньо одного 
ві зиту на колонію пеліканів, щоб гніздування всіх птахів виявилося неус-
пішним. 

поВЗик 
Зовнішній вигляд. Дещо більший за велику синицю птах, з коротким 

хвос том. Зверху – темно-сірий, знизу – білувато-сірий. По боках голови – 
чор ні смуги, наче маска. У самців підхвістя – каштаново-коричневе. 

поширення. Звичайний вид лісів та парків лісової та лісостепової зон 
Ук раїни та Карпат. 

Чим харчується. Їжа – комахи, взимку – насіння дерев. Комах дістає 
з-під кори та зі щілин за допомогою довгого міцного дзьоба-“пінцету”. У 
по шуках їжі обстежують тріщини кори, повзаючи по стовбурах дерев, в 
то му числі – єдиний з наших птахів – і головою донизу. 

Голос. Характерний дзвінкий свист. Довге “тью”, інший сигнал – 
“твік-твік” або “тьють-тьють”. Починають співати ще взимку. 

спосіб життя та особливості поведінки. Осілий птах. Взимку трима-
ється у змішаних зграях з синицями. Постійний гість наших годівниць. На 
годівницях командує, відганяє синиць, першим дістається до корму – ос-
кільки він більший. Має звичку запасати їжу у схованках, щоб пізніше до 
неї повернутися. Для цього раз за разом він повертається на годівницю, 
на бирає повний дзьоб корму, відносить його у схованку – і повертається 
за новою порцією, доки є що виносити. Цікаво, що бажання ховати їжу 
за лежить від того, скільки повзиків відвідують годівницю. Чим більше 
пов зиків, тим менше ховають – адже сусіди можуть легко знайти і з’їсти 
при паси. Інколи зі схованками виникають проблеми і через інших пта-
хів – наприклад, дятлів, які також не проти позичити схований обід. У 
пов зиків дуже своєрідні шлюбні ігри. Птахи не тільки перелітають, а й 
бі гають по стовбурах, подібно білкам. Самець, до того ж, сідає біля входу 
в дупло, часто-часто вистукує дзьобом і повторює своє “твік-твік-твік”. 
Ад же гніздяться вони в дуплах. Нерідко залишених дятлами. Якщо вхід 
ду же широкий, повзики замазують його до необхідного діаметру глиною. 
Охо че заселяють штучні гніздівлі. Гніздо вистеляють лусками деревної 
ко ри. Відкладають 7–9 яєць. Насиджує самиця. 



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

54

охорона. Повзики – звичайні наші птахи. Загрозою може бути виру-
бування лісів, а також вибіркове вирубування старих дуплистих дерев, що 
по збавляє повзиків, як і інших птахів-дуплогніздників, місць гніздуван-
ня, за які виникає тоді серйозна конкуренція. 

РиБАлоЧкА 
Зовнішній вигляд. Невеликий яскравий птах тропічного походження. 

Верх ня частина тіла блакитна. Голівка синьо-зеленкувата, строката. Від 
ока – руда смуга, яка поєднується з білою ближче до потилиці. Крила си-
ньо-зеленкуваті. Низ тіла – яскраво-рудий. 

поширення. Звичайний, не дуже численний вид, поширений по всій 
Ук раїні. 

Чим харчується. Їсть дрібну рибку або водяних безхребетних. Полює 
він так. Сидить на гілочці над водою, видивляючись здобич. Для того, 
щоб оцінити положення рибки у воді, різко поводить головою вверх вниз, 
влі во-вправо – прицілюється. Потім стрілкою падає у воду. З’являється з 
во ди зі здобиччю, що стискає у дзьобі (якщо пощастить). Щоб проковтну-
ти, рибку перевертає головою вперед. 

Голос. Дзвінке “ці-зііі”. 
спосіб життя та особливості поведінки. Коловодний птах. Переліт-

ний. Прилітає у квітні, відлітає – у вересні-жовтні. Гніздиться у норах, які 
сам викопує в обривах. Переважно – у крутих берегах річок. Якщо ж від-
повідних берегів немає, може рити нірки у стінках ярів або глинищах, ін-
коли – на значній віддалі від води. Нори риють 10–12 днів. Гніздо можуть 
ви користовувати кілька років поспіль. Спеціально його не вистеляють, 
та у багаторічних норах накопичуються дрібні кісточки риб. У кладці – 
4–8 яєць. Насиджують обоє батьків. У вихованні пташенят можуть брати 
участь більше птахів, ніж пара – так звані помічники. Вважається, що 
це – родичі когось з батьків, які цього року з якихось причин не змогли 
за гніздитись – такі собі неодружені тітки та дядьки пташенят. 

охорона. Спеціальної охорони рибалочка поки що не потребує. Основ на 
загроза для нього – забруднення річок та знищення заплави, розмиван ня бе-
регів, наприклад, під час роботи ГЕС, руйнування обривів під час бу дівель-
них робіт – побудови доріг, набережних тощо, а також розкопуван ня нірок. 

Гра. На уроках для розгрузки м’язів шиї можна виконати вправу “ри-
балочка дивиться у воду”: сісти рівно, шию трохи витягти вперед. Не 
ру хаючи плечима, зробити головою кілька рухів вверх-вниз, кілька разів 
нахилити голову вліво, потім вправо. 

синиЦЯ ВусАТА 
Вусата синиця не є родичем синиць. Зараз її відносять до окремої 

родини. 
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Зовнішній вигляд. Розміром дещо менша з велику синицю, довгохвос-
та. Верх тіла – іржасто-рудий, боки – руді, черевце – майже біле. Голівка 
– зверху сіра. У самців – чорні “вуса”. 

поширення. Зустрічається на півдні України, в плавнях в пониззі рі-
чок, по долині Дніпра. Поступово розселяється на північ. 

Чим харчується. Живиться комахами, яких збирає в очеретах, нишпо-
рячи по пазухах листків, суцвіттях, стеблах, так, як роблять в лісі великі си-
ниці або гаїчки. Взимку до раціону входить також насіння водяних рослин. 

Голос. Тихе “цвінькання” та “тіркання”. 
спосіб життя та особливості поведінки. Мешканець плавнів. На зи-

му нікуди не відлітає. Пари утворюють на все життя, у перше літо свого 
жит тя. Гніздо розташовують низько над землею чи водою, на очереті чи 
гі лочках. Виглядає воно як глибока чаша. Будують його разом самиця і 
са мець. Відкладають 4–7 яєць. На рік буває дві кладки, у квітні і травні-
черв ні. Насиджують обоє батьків, по черзі. Через 2 тижні вилуплюються 
пта шенята. Годують їх також обоє дорослих. 

охорона. Вусаті синиці нечисельні, і розповсюджені не широко. Ос-
новна загроза – це знищення плавнів та підпали, адже гніздяться вони у 
квіт ні, коли очерети ще не підросли, а торішні стають здобиччю пожежі. 
То ді у вогні гинуть пташенята, а часом і дорослі птахи, адже живуть вони 
ви ключно у плавнях, і подітись їм нікуди. 

сиЧ хАТнІЙ 
Зовнішній вигляд. Маленька сова. Зверху бурий, зі світлими плямка-

ми, знизу – сірий з темними плямками. Хвіст короткий, крила широкі, 
ок руглі. Голова без “вушок”, очі золотисті. 

поширення. Не дуже численний вид, поширений по всій території 
Ук раїни. 

Чим харчується. Живиться переважно дрібними гризунами, рідше – 
дріб ними птахами. Може вполювати також жабу або ящірку. Проте може 
та кож зловити й подолати пацюка, за розмірами такого, як сам сич. 

Голос. Репертуар дуже різноманітний. Досить високе “куу”, “кіі-віть”, 
“ууу” та інші звуки. 

спосіб життя та особливості поведінки. Осілий вид населених пун-
ктів та їх околиць. Веде переважно нічний спосіб життя, проте може по-
лювати у надвечір’я і навіть вдень. Нерідко сидить на підвищених міс-
цях, видивляючись здобич. Потім раптово зривається, побачивши когось. 
При полюванні покладається не тільки на зір, а й на надзвичайно гострий 
слух. Взагалі про сов кажуть, що вони бачать не тільки очами, а й вухами. 
Щоб якнайкраще почути здобич, крутить головою вверх-вниз, по колу, 
влі во-вправо. Політ сича, як і всіх інших сов, легкий і нечутний. Цьому 
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сприяє характерне для всіх сов “оксамитове” оперення, м’яке, з розсіченими 
кінчиками та своєрідною пухнастою поверхнею пір’їн. Гніздиться на гори-
щах, в нішах будівель, дуплах дерев, навіть на скиртах. У кладці – 5–7 яєць. 
Насиджує переважно самиця. Стривожений або наляканий сич починає 
“вклонятися”, потім зривається у свій легкий, неначе у метелика, політ. 

охорона. Цей симпатичний рятівник наших врожаїв потребує доброзич-
ливого ставлення до себе – не можна руйнувати його гнізд, турбувати пта-
хів. Загрозою для сичів може бути надмірне використання отрутохімікатів. 

сиЧик-ГоРоБЕЦЬ 
Зовнішній вигляд. Найменша наша сова, розміром дійсно не набага-

то більша за горобця. Верх тіла бурувато-сірий, з білуватими плямками, 
низ тіла – білий з буруватими плямками. Пальці опушені до кігтиків. 

поширення. На гніздуванні поширений на Поліссі та в Карпатах, рід-
кісний. 

Чим харчується. Здобич – комахи, мишовидні гризуни, а також дріб-
ні птахи та ящірки. 

Голос. Високе, трохи булькаюче “ті-ю-ю-ю”. 
спосіб життя та особливості поведінки. Мешканець лісів. Активний 

і вдень, і вночі. Політ, як і у всіх сов, легкий та нечутний. Коли сидить, 
час то посмикує хвостиком або гордо його піднімає. Гніздиться у дуплах. 
У кладці – 4–6 яєць. Насиджує самиця. 

охорона. Сичик-горобець – рідкісний вид, занесений до Червоної кни-
ги України. Основні загрози – знищення місць проживання (вирубуван ня 
лісів, чи навіть просто окремих старих дуплистих дерев), а також турбу-
вання птахів. 

ЧАЙкА 
Зовнішній вигляд. Один з найкрасивіших куликів. Трохи більший за 

го луба. Спинка і крила чорні, надхвістя каштаново-руде. Низ тіла білий. 
На голові – довгий чорний чуб, щоки – білі. Горло і воло* чорні. 

поширення. Звичайний вид, поширений по всій Україні. 
Чим харчується. Живиться переважно комахами та іншими дрібними 

без хребетними, яких вибирає серед трави. 
Голос. Протяжний різкуватий крик, схожий на “чиї-виии?”. Російська 

на зва “чибис” – звуконаслідувальна (до речі, українську назву – чайка – 
не слід плутати з російською “чайкою” – річковим птахом, який україн-
ською називається мартином). 

спосіб життя та особливості поведінки. Зустрічається на вологих 
лу ках з болітцями. Перелітний. Приліт – березень, відліт – вересень. То-
ковий політ чайок – яскраве видовище: це цілий каскад переслідувань, 
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зльотів та падінь, під час яких птахи виконують фігури вищого пілотажу. 
До речі, в польоті видно характерно широкі та округлі крила. Політ су-
проводжується цілими трельками, що складаються з повторення крику 
“чиї-виии?”. По закінченні польоту сідають неподалік один одного. На-
віть на землі можуть продовжувати вигукувати своє “чиї-виии?”, високо 
здій маючи при цьому чубчик. Гніздяться на землі, серед трави. Можуть 
навіть утворювати колонії. Гніздо – ямка, з невеликою кількістю трави або 
і взагалі без неї. Відкладають 4 яйця грушовидної форми і маскувального 
бу рого з темно-бурими плямками забарвлення, майже непомітні на фоні 
ґрун ту. В гнізді яйця розташовуються “квіточкою”, вузькою частиною до 
середини, що типово для куликів. Насиджують обоє батьків. Пташенята, 
які через кілька днів після вилуплення можуть швидко бігати, також ма-
ють маскувальне забарвлення. 

охорона. Чайка – вид поки що звичайний, та великою загрозою для 
них є знищення луків через, наприклад, забудову дачами або розорювання, 
чи їх деградація за відсутності нормальних паводків через зарегулюван ня 
стоку річок. Безпосередню небезпеку для птахів, в першу чергу кладок 
та пташенят, становить витоптування худобою або відвідувачами. Тому 
при наймні колонії чайок та інших куликів треба захищати від всіляких 
від відувань. Тим більше, що гнізда легко знищити навіть випадково, про-
сто не побачивши їх через маскувальне забарвлення. 

ЧАплЯ сІРА 
Зовнішній вигляд. Досить великий птах з довгими лапами і шиєю. 

Від лелек та журавлів у польоті відрізняється тим, що S-подібно згинає 
шию та важким махаючим польотом. Верхня частина тіла сіра. Знизу – 
бі ла, на боках – чорні плями. Голова зверху біла, по боках голови – чорні 
смуж ки, на потилиці – чорний чуб. Махові пера – чорно-бурі. Дзьоб жов-
тий, лапи – бурі. 

поширення. Звичайний вид, поширений на всій території України. 
Чим харчується. Живиться рибою, жабами, безхребетними, дрібни-

ми гризунами. Завмирає, стоячи у воді, видивляється здобич. Потім ви-
хоплює її миттєвим ударом дзьоба. 

Голос. Різке характерне “кррянк”. Пташенята перемовляються різким 
“ке-ке-ке-ке”. Взагалі у чапель дуже багата гамма звуків – на колонії мож-
на почути хрипи, стогони, завивання. Чаплі активні і вночі, і їх колонія 
мі  сячної ночі може викликати думку про колонії птеродактилів, на яких 
чап лі схожі силуетом та важким польотом, або про вечірку привидів. 

спосіб життя та особливості поведінки. Коловодний птах. Переліт-
на. Приліт – у березні, нерідко коли ще не зійшла крига. Відліт – вересень-
лис топад. Чапля – універсальний майстер гніздування. Гніздиться на де-
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ревах, кущах, на землі, заломах очерету. Своє досить велике гніздо скла дає 
з гілок. Відкладає 4–5 яєць. Насиджують обоє батьків, змінюю чись на 
гніз ді з цілим ритуалом – демонстрацією чубчика, поклонами тощо. Ма-
леньких пташенят гріють. Колоніальна. Причому може гніздитись як од-
новидовими колоніями, так і разом з іншими чаплями – рудими, кваками, 
бі лими, а також з бакланами і навіть лелеками. На колонії гнізда можуть 
бу ти розташовані досить густо. На одному дереві можна побачити кілька 
гнізд. Між сусідами час від часу виникають конфлікти, наприклад, че-
рез те, що хтось у когось з гнізда намагається поцупити гілку. Тоді птахи 
ви струнчуються, здіймають чубчик, вимахують крилами і влаштовують 
справ жні фехтувальні двобої з використанням дзьобів. Дзьоб взагалі мо-
же використовуватись як зброя захисту – ним добре можна вдарити, та ще 
й цілячись в око – якщо хтось, наприклад, намагається залізти на гніздо. 
У менш напружених ситуаціях, як при візиті на колонію якого-небудь по-
тенційного ворога, пташенята чапель “обстрілюють” непроханого гостя 
по слідом і напівперетравленою рибою. При цьому ще й видивляються з 
гніз да з цікавістю: чи поцілили? Перелякана або роздратована чапля ви-
соко піднімає чуб, який виглядає як справжнісінька зачіска “ірокез”. (Під 
час зображення наляканих пташенят можна комусь з учнів зробити такий 
під нятий чубчик, що викликає велике пожвавлення в класі.) 

охорона. Спеціальної охорони не потребує. Проте загрозою для виду 
є знищення плавнів та заплави, вирубування заплавних лісів, в яких гніз-
дяться чаплі, випалювання очеретів та інші порушення місць проживання 
цих птахів. 

БоБЕР 
Зовнішній вигляд. Дуже великий, розміром з невеликого собаку, гри-

зун. Забарвлення – темно-коричневе, хвіст і лапи – чорні. Лапи короткі. 
На пальцях – плавальні перетинки, на задніх лапах – добре виражені, на 
пе редніх – слабо. Хвіст веслоподібний, вкритий лусочками. Очі та вуха 
не великі. Зуби великі. Губи можуть змикатися за зубами, що дозволяє 
боб рам гризти під водою, не ризикуючи наковтатися води. 

поширення. Поширений у лісовій та лісостеповій зонах. Був майже 
зни щений через цінне хутро. Проте тепер, коли попит на хутро зменшив-
ся, значною мірою відновив свою чисельність, і повернувся в більшість 
місць, де жив раніше. Зараз – досить звичайний вид. 

Чим харчується. Їжа – рослинна: кора та молоді пагони дерев (пере-
важно верби та осики) та кущів, кореневища, влітку – трав’янисті росли-
ни (глечики, рогіз, очерет тощо). Задля того, щоб дістатися до пагонів, 
боб ри “зрізають” навіть товсті дерева, обгризаючи їх наче заточений олі-
вець. Місця, де вони живуть, легко визначити за такими поваленими і об-
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гризеними деревами, а також кущами, гілки на яких неначе зрізані ножем. 
Го лос або інші звуки. Тоненький писк. При небезпеці бобри попереджа-
ють інших, з силою ударяючи хвостом по воді – звук виходить голосний, 
не наче постріл. 

спосіб життя та особливості поведінки. Бобри нероздільно пов’язані 
з водою. Чудові плавці. На суші далеко від води не відходять. Живуть 
сім’ями. Народжують 2–4 малят 1 раз на рік. До сім’ї входять двоє дорос-
лих і малі цього і минулого року. Молоді, що підростають, залишають 
дім і відправляються в інші місця, де й утворюють нові сім’ї. Там, де є 
ви сокі обривисті береги, бобри живуть в норах, вхід у які розташований 
під водою. У місцях, де таких берегів немає, вони будують хатки з гілок, 
ста ранно зліплених мулом та глиною. Якщо рівень води невисокий, або 
сім’я оселилася на мілководній річці, для забезпечення необхідного рівня 
во ди бобри будують дамби, перегороджуючи річки. Високий рівень води 
по трібен їм, по-перше, щоб вхід до помешкання постійно був під водою, 
по-друге, для того, щоб зручно було діставатися до корму, не пересуваю-
чись по суші, і для транспортування його по воді (для цього до потрібної 
ді лянки лісу бобри можуть навіть прокопувати канали), і, по-третє, для 
збе реження запасу корму взимку. Адже на зиму сім’я запасає велику кіль-
кість гілок і притоплює їх на глибині, щоб навіть у морози їжа лишалася 
до ступною. 

охорона. Головною причиною скорочення чисельності бобрів стало 
по лювання. Зараз загрозами для них є браконьєрське полювання та руй-
нування місць їх проживання, наприклад, при забудові берегів, яка є дуже 
час то незаконною. 

ВиДРА 
Зовнішній вигляд. Досить великий звір. Тіло довге, тонке. Шия гнуч-

ка. Голова невелика. Вуха широко розставлені, слухові проходи можуть 
за криватися спеціальними клапанами, щоб у них не потрапляла вода. Очі 
ве ликі. Хвіст довгий. Лапи короткі, з плавальними перетинками і невели-
кими кігтиками. Ними видра загрібає, коли пливе нешвидко. При великій 
швид кості лапи прижимає до тіла і рухається змієподібними рухами. По 
су ші пересувається, дещо горблячись, неначе перетікаючи. Окрас верх-
ньої частини тіла – темно-бурий, нижня частина світліша. 

поширення. Поширена по лісовій та лісостеповій зонах України, за-
ходить у степ. В Криму немає. Рідкісна. 

Чим харчується. Живиться рибою, на яку полює у воді, жабами, ра-
ками, водними комахами, молюсками тощо. Може полювати навіть на 
вод них птахів. 

Голос. Досить мовчазна. Форкання, гарчання, писк. 
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спосіб життя та особливості поведінки. Коловодний вид. Значну 
час тину часу проводить у воді. Чудовий плавець. Обережна, потайлива, 
ве де нічний спосіб життя, вдень показується зрідка. День проводить у 
тим часових сховках – під коренями, нависаючим берегом, вітровалами*, 
ку пами хмизу. Під час шлюбних ігор самці залицяються до самиць, а між 
сам цями відбуваються бійки. В інший час тримаються поодинці або сі-
мейними групами – самиця з малятами. Народжує 2–5 дитинчат, живе з 
ни ми у норах. Вхід в нору – під водою, а в норі вимощу є кубло з трави. 

охорона. Основною бідою видр є цінне хутро, через яке на них полю-
ють. Тому чисельність їх незначна і продовжує скорочуватись. Проте будь-
яке полювання на видру є незаконним, браконьєрським, оскільки во на 
занесена до Червоної книги України. Іншою загрозою для неї є знищен ня 
за плави і берегів. Особливо небезпечна забудова берегів, оскільки видри 
втра чають місця як для тимчасових, так і для постійних схованок. Дуже 
не безпечні також забруднення річок і перелови риби. 

ВоВк 
Зовнішній вигляд. Великий звір, розмірами і виглядом схожий на со-

ба ку. Тіло міцне, не дуже довге. Голова широка, вуха стоячі. Шия товста. 
Ла пи довгі. Хвіст товстий, пухнастий, рівний. Окрас сірувато-буруватий. 

поширення. Досить звичайний вид, розповсюджений по всій терито-
рії України. Чисельність суттєво скорочена через постійне полювання. 
Дов гий час полювання на вовка заохочувалося всіма засобами. 

Чим харчується. Хижак, що полює на найрізноманітнішу здобич – 
від мишовидних гризунів до оленів та свійської худоби. Використовує 
різ ні способи полювання – заганяє здобич, нерідко зграями, полює на ми-
шей подібно котам тощо. 

Голос. Має досить великий набір звуків – попискування, гарчання, 
вит тя. Виття вовка справляє незабутнє враження – починається з низьких 
нот і переходить на крещендо високих тонів. Сім’я вовків використовує 
його як сигнал, що підсилює дружні зв’язки – вовки співають всією роди-
ною, повернувшись один до одного. 

спосіб життя та особливості поведінки. Вовки – мешканці як лісів, 
так і відкритих просторів, уже обережні і потайні. Тримаються родинами. 
Па ри утворюють, як люди, на все життя. До родини можуть приєднуватися 
“неодружені” родичі когось з членів пари. Вони разом полюють, допома-
гають виховувати малят. Лігво лаштують у закритому місці (ліс, балка, 
за рості чагарників). Для нього риють неглибоку нору. Можуть використо-
вувати, попередньо розширивши, нори лисиць або борсуків. Нори, як пра-
вило, розташовані у сухих місцях неподалік від водойм, під корінням або 
поваленим деревом. Народжують 3–8 вовченят. Вовки – дуже турботливі 
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батьки й матері. Поки вовченята малі, самиця не полишає їх, годує мо-
локом. Самець годує самицю. Дещо дорослішим вовченятам батьки до-
правляють їжу у власному шлунку і відригують її (в напівперетравлено му 
вигляді, таке собі дитяче харчування). Коли вовченята підростуть, дорос-
лі навчають їх полювати. Причому у вихованні беруть участь і мати, й 
бать ко, а інколи – і помічники. Цікаво, що у вовків прийнято ділитися 
їжею, годувати один одного. І навіть молоді вовки, що народилися ми-
нулого року (переярки), відригують корм молодшим вовченятам навіть з 
ін ших сімей. Кожна вовча сім’я має свою територію, досить велику, щоб 
про годуватися. Вовки постійно її обходять, на території інших родин не 
за ходять. Межі своєї території мітять подібно собакам та котам. Взимку 
кіль ка сімей, пов’язаних родинними зв’язками, можуть об’єднуватись у 
зграї. Під час конфліктів, які час від часу виникають між самцями, вовки 
діють за правилами лицарських турнірів. Яким би гарячим не був бій, 
хтось визнає себе переможеним. Демонструє він це, підставивши пере-
можцеві саме вразливе місце – шию. І переможець не просто не кусає, а 
про сто фізично не може вкусити переможеного. Також самець не може 
вку сити самицю (правда, самиця, дрібніша за самця, таких заборон не 
має, й інколи користується своєю владою). 

охорона. Вовк – серйозний хижак. Та він – надзвичайно корисний. 
Ад же він полює на ослаблених тварин і є природним санітаром. Відомо, 
що там, де вовків винищили, олені та інші копитні розводяться у великій 
кіль кості, пошкоджують рослинність, тварини стають слабшими, почина-
ються епізоотії*, що призводять до значного зменшення їх кількості. Все-
лення вовка виправляє ситуацію. Тому тотальне знищення вовка не тільки 
не доцільне, а й небезпечне для природи. До того ж вовки є регуляторами 
чи сельності бродячих собак, напади яких на людину відбуваються дуже 
час то. В той же час на людину нападають надзвичайно рідко – намага-
ються навіть не наближатися до неї, навчені гірким досвідом такого спіл-
кування. Особливої охорони вовк не потребує. Єдине, що йому потрібно 
– щоб його перестали переслідувати. 

ВоВЧок сІРиЙ 
Зовнішній вигляд. Невеликий, до 20 см (без хвоста, який по довжині 

майже такий, як сам вовчок). Вовчок схожий на невеличку темно-сіру бі-
лочку. Голова досить велика, вушка невеликі, округлі, очі – наче великі 
чорні блискучі намистини. Задні лапки не набагато довші за передні, з 
чіпкими пальчиками та досить гострими кігтиками. Хвіст пухнастий, не-
наче розчесаний на два боки. Забарвлення верхньої частини тіла – сріб-
листо-сіре або темно-сіре, боки дещо світліше, черевце біле. 

поширення. Звичайний вид, розповсюджений у лісовій та лісостепо-
вій зонах та на півночі степу. 
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Чим харчується. Живиться плодами, жолудями, горіхами, насінням, 
мо же поїдати комах, яйця і пташенят, і самих дрібних птахів. У пошуках 
їжі спритно лазить по деревах, дістаючись до плодів по тонких гілках, і 
пе ревіряючи дупла, а то й шпаківні. 

Голос. Голос – трохи придушений писк. 
спосіб життя та особливості поведінки. Вовчок – лісова тварина. Зу-

стрічається також у садках. Не уникає людських помешкань. Веде нічний 
спо сіб життя, вдень спить. Мабуть, тому, що його вдень переважно мож-
на побачити сплячим, він і отримав свою російську назву – соня-полчок. 
Про те вночі вовчки дуже активні. Під час шлюбних ігор влаштовують 
справ жні гонки, що дуже добре чути, якщо це відбувається на вашому го-
рищі. Також дуже добре стрибають. Оселяються в дуплах, шпаківнях, на 
го рищах, інколи навіть на землі, серед коренів, у розвилках гілок. У своє-
му помешканні роблять кубло з гілочок та листя. У цьому кублі самиця 
при носить 2–8 малят. На зиму впадають у сплячку, що триває з вересня-
жов тня по квітень. Перед цим вовчки стають дуже жирними – для того, 
щоб без втрат перенести зимівлю. Цікаво, що при небезпеці, коли вовчка 
схо пили за хвіст, він скидає шкірку з нього, як ящірка – хвоста. Потім 
хвіст відсихає. 

охорона. Спеціальної охорони не потребує. Проте винищення лісів 
не гативно впливає на нього, а ще більше – на інші види вовчків – лісових 
та досить рідкісних горішникових. 

ЗАЙЦІ 
Зовнішній вигляд. На території України зустрічається два види зай-

ців – русак та біляк. Невеликі тварини. Задні лапи значно довші за перед-
ні. Підошви лап вкриті густими волосками. Хвіст короткий. Голова не-
велика, вуха довгі, очі досить великі. Влітку забарвлення сірувато-буре 
звер ху і світліше знизу. На зиму біляк линяє і стає білим, русак стає дещо 
світ лішим, але основний тон забарвлення лишається буруватим, чому, 
влас не, і називається русак – “русявий”. 

поширення. Біляк поширений на півночі України, у лісовій зоні, ру-
сак – на всій території України. Обидва види звичайні. 

Чим харчується. Їжа – рослинна. З весни до осені живляться тра-
в’янистими рослинами, взимку – деревними та чагарниковими. Можуть 
об’ї дати кору з дерев. 

Голос або інші звуки. Досить мовчазні. Зрідка попискують. Звукова 
сиг налізація – за допомогою ударів лап об ґрунт. І лише схоплений хижа-
ком, голосно кричить, наче плаче дитина. 

спосіб життя та особливості поведінки. Мешканці відкритих місць 
(лу ків, полів, степів), та узлісь, галявин, чагарників. Активні переважно в 
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су тінках та вночі. Вдень переховуються в чагарниках чи високій траві на 
леж ках* – вим’ятих лапками та тілом місцях, як правило, овальної фор-
ми. Перш ніж залягти на лежку, заплутують сліди, і влаштовуються так, 
щоб той, хто йтиме по слідах, обов’язково потрапив йому на очі перше 
ніж підійде по сліду небезпечно близько – самі себе стережуть. Живуть 
по одиноко. Проте між самцями нерідко трапляються досить серйозні бій-
ки. Починаються вони з бігу по колу, що все більше пришвидшується, 
та гучного тупотіння лапами об землю, а закінчується, буває, видраною 
під час “боксерського матчу” шерстю – суперники намагаються вдарити 
один одного, а удар задніх лап – надзвичайно сильний, навіть людині мо-
же роздерти руку ледь не до кістки. Та і взагалі, заєць – геть не боягуз, 
про сто його стратегія захисту – не підпустити ворога до себе, але за необ-
хідності б’ється відважно. Самиця народжу є 2–5 малят. Може бути від 2 
до 4 виводків на рік. Біля зайченят не сидить – вони при відсутності ма-
те рі лежать, підібравши лапки під себе, не рухаючись. Чим менше вони 
пе  ресуваються, тим менше шансів, що хтось їх помітить. Годує малят рід-
ко, та ростуть вони дуже швидко, адже молоко дуже багате на поживні 
ре човини. 

охорона. Спеціальної охорони не потребують. Загроза, як і для інших 
ви дів – знищення місць проживання. 

кАБАн ДикиЙ 
Зовнішній вигляд. Дикий кабан – найближчий родич наших свійських 

сви ней. Великий, до 120 см заввишки. Передня частина тіла широка, біль-
ша за задню. Голова велика, шия не виражена, здається, що голова одразу 
переходить у тулуб. Вуха великі. Очі маленькі. Великий ніс-п’ятачок. Но-
ги міцні. Хвостик короткий та тоненький. Забарвлення сіро-буре. 

поширення. Звичайний ви. Поширений по всій Україні. Його розво-
дять у багатьох мисливських господарствах. 

Чим харчується. По суті – всеїдний. Протягом всього року поїдають 
ко реневища, бульби, цибулини. Плоди фруктових дерев, горіхи, ягоди і 
на сіння їдять тоді, коли є врожай. Влітку поїдають зелені рослини. Не 
відмовляться від яєць, пташенят, мишей, ящірок, молюсків, риби, навіть 
падла. Взимку, у голод, їдять і гілки та кору дерев. Для здобування під-
земних частин рослин перекопують підстилку та верхній шар ґрунту, ут-
ворюючи типові пориї*. Інколи в місцях, де багато кабанів, весь ліс пе-
реритий неначе зоране поле. Біля свіжих пориїв або кабанячих стежок 
ін коли можна відчути специфічний запах, який відчувається навіть на-
шим слабким нюхом. 

Голос. Подібний до голосу свійської свині. Рохкання, урчання, вищан-
ня тощо. 
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спосіб життя та особливості поведінки. Живе в лісах, заростях, 
плав нях. Веде нічний спосіб життя. Вдень відпочиває у закритих, захище-
них місцях – гущавині, плавнях, заростях чагарників. Гін* – шлюбні ігри 
– відбуваються у кабанів з пізньої осені до середини зими. У цей час до-
рослі самці-кабани – сікачі* – жорстоко б’ються між собою, відвойовую-
чи табуни самиць. Самиця приносить 1–15, найчастіше 4–6 малят, які у 
перший час після народження мають смугасте забарвлення. Інколи у лі сі 
трапляється зустрітися з кабанами, і навіть з свинею з поросятами. Вза-
галі-то свиня рішучо захищає малят у випадку серйозно ї небезпеки, та 
як що поводитися тихо і спокійно, не бігти, не кричати, то вона не сприй-
має людину як суттєву загрозу і неспішно відводить малих геть. 

охорона. Спеціальної охорони не потребує. Але, як і для інших видів, 
не безпекою є знищення природного середовища та тотальна забудова. 

кАЖАни 
Кажани НЕ кусають і НЕ вчіплюються у волосся! 
Зовнішній вигляд. Кажани – це не один вид, а ціла систематична гру-

па – ряд рукокрилі. Розміри різні. Крила кажанів – це передні кінцівки, 
між видовженими пальцями яких є шкірні перетинки. Забарвлення у ка-
жанів, як правило, буре або сірувато-буре. 

поширення. Розповсюджені по всій Україні. Правда, ті чи інші види 
мо жуть зустрічатися лише в окремих частинах країни. 

Чим харчується. Живляться комахами, яких ловлять у польоті. Голос 
або інші звуки. Для орієнтації у просторі використовують ультразвук. Во-
ни видають ультразвукові сигнали, котрі, як хвиля від каменя, відбивають-
ся від перешкод. Ці відбиті звуки кажани чують – і облітають перешкоду. 
Саме за таким принципом людьми створені ехолоти, що використовують-
ся на кораблях для того, щоб вони не стикалися зі скелями чи один з од-
ним. Та “ехолот” кажанів набагато більш чутливий – вони по су ті “бачать 
вухами”, здатні не тільки виявити перешкоду, а й визначити її форму, роз-
міри і навіть фактуру поверхні. Полюють також з використан ням “ехо-
лоту” для виявлення здобичі. До речі, сигнали “ехолота” специфіч ні для 
кож ного виду кажанів, і за допомогою спеціального приладу – детектора 
уль тразвукових сигналів – можна, зареєструвавши їх, визначити вид ка-
жана, що в інший спосіб зробити складно – в польоті вони всі подібні, і 
на віть у руках це буває досить непросто, і якщо ще вдасться потрібного 
ка жана вловити. Кажани здатні видавати сигнали і у діапазоні, який лю-
дина чує – різкий короткий писк. 

спосіб життя та особливості поведінки. Ведуть нічний спосіб жит-
тя. Вдень відпочивають у печерах, дуплах, на горищах. Сплять догори 
лап ками, закутавшись крилами, на стінах, під стелею, зачепившись кігти-
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ками лапок за нерівності поверхні. Деякі ведуть поодинокий спосіб жит-
тя, інші мешкають цілими колоніями. Інколи утворюють колонії тільки 
са миці, що народили малят. Народжують 1, рідше 2 дитинчат. На зиму 
од ні види відлітають на південь, інші впадають у сплячку у печерах. Під 
час сплячки у них знижується температура тіла, уповільнюється дихання 
та робота серця. 

охорона. Кажани – дуже вразливі види. Всі вони занесені до червоної 
книги України. Основна загроза – знищення місць існування. В першу 
чер гу – втрата місць перебування вдень або місць зимівлі: вирубування 
дуп листих дерев, руйнування печер, блокування входів до них, перебу-
вання людей у печерах. Навіть якщо перекривають частину входів до пе-
чери, це може призвести до порушення циркуляції у ній повітря, що зро-
бить умови непридатними для перебування кажанів, особливо на зимівлі. 
Пе реслідування цих симпатичних істот неприпустиме, тим більше, що 
не безпеки для людей вони не становлять, та ще й захищають наші сади й 
го роди, поїдаючи велику кількість шкідливих комах. Вони самі потребу-
ють нашого захисту. 

лисиЦЯ 
Зовнішній вигляд. Невелика. Лапи довгі, стрункі. Довгий пухнастий 

хвіст. Тонка мордочка. Золотисті великі очі. Досить великі гострі вуха. 
За барвлення верхньої частини тіла руде, груди і живіт – білі. Лапи темно-
ко ричневі. Мордочка руда, від очей до кутиків губ – темно-коричневі 
смуж ки. 

поширення. Звичайний, місцями чисельний вид, поширений на всій 
те риторії України. 

Чим харчується. Живиться переважно гризунами, рідше птахами, пе-
реважно тими, що гніздяться на землі. Регулярно поїдає комах, особливо 
як що вони чисельні (наприклад, під час льоту хрущів активно їх збирає). 
Та кож охоче поїдає ягоди і фрукти. Може перевіряти смітники, інколи – й 
при хопити свійську птицю. Не проти прийняти гостинця від людей, до 
пе чива включно. Взимку перевіряє і місця скупчення водоплавних птахів. 

Голос. Коротке гавкання, повискування, тихе гарчання. 
спосіб життя та особливості поведінки. Переважно мешканці від-

критих просторів та узлісь, можуть зустрічатися у лісах. Активні і вдень, і 
вночі, проте піки активності – пізно ввечері та рано вранці. Пару утворю-
ють на сезон розмноження. Під час шлюбних ігор самці б’ються за самку. 
Жи вуть у норах, які найчастіше риють самі на підвищених місцях, схилах 
ярів тощо. Інколи віднімають нори борсуків чи бабаків. Народжують 4–6, 
зрід ка до 10 малят. Народжує у норі. Самець тримається поруч з вивод-
ком. Лисиця досить обережна, намагається зайвий раз не траплятися на 
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очі. І хоча у поруч з людиною проживає постійно, ми найчастіше і не 
пі дозрюємо про наявність таких “сусідів”. Лисицю досить легко можна 
при вчити не боятися і навіть брати їжу. 

охорона. Спеціальної охорони не потребує, та порушення природно-
го середовища примушує її через нестачу кормів наближатися до сіл та 
міст, що може створювати проблеми як лисиці, так і людям. 

РисЬ 
Зовнішній вигляд. Найбільший представник родини котячих на те-

риторії України. Струнка, з довгими товстими лапами. Хвіст короткий. 
Мор дочка округла, з “бакенбардами”. Вуха гострі, з китичками на кінцях. 
Забарвлення рудувато-сіре, з темнішими плямами, живіт світліший. 

поширення. Надзвичайно рідкісний вид, поширений в Карпатах та 
Поліссі. 

Чим харчується. Як і всі котячі – хижак. Основна здобич – зайці, ми-
шовидні гризуни, птахи. Може зловити молодь або самиць оленя або ко-
зулі. Полює переважно із засідок, які влаштовує у вітровалах, на деревах, 
серед скель. 

Голос. Коротке, різке “м’яв”, урчання. 
спосіб життя та особливості поведінки. Вид глухих лісів. Активна у 

сутінках та вночі. Як і всі коти, обережна і потайлива. Має досить вели ку 
мисливську територію, по якій і кочує. Під час шлюбних ігор самці жор-
стоко б’ються за самицю, як їх досить близькі родичі – наші домашні ко ти. 
Котенят (2–3, зрідка до 5) приводить у кублі, яке лаштує у великих дуп лах, 
під корінням дерев або інших подібних схованках. Годують і виховують 
кошенят обоє батьків. Як не дивно, рись досить легко приручається. 

охорона. Надзвичайно рідкісна, занесена до Червоної книги України. 
По требує суворої охорони. Основні загрози – знищення лісів, розділення 
їх на фрагменти, турбування. Адже рись намагається триматися якомога 
да лі від людини. Присутність людей примушує її кидати звичні місця. 
Фраг ментація лісів* зменшує мисливські території рисі, примушу є на-
ближуватися до людини. Ще трохи – і ми втратимо цю надзвичайно кра-
сиву дику кішку. 

соБАкА ЄноТоВиДниЙ 
Зовнішній вигляд. Невеликий звір, схожий на кудлатого собачку. Ті ло 

довге, лапи короткі, хвіст короткий та пухнастий. Голова невелика, мор-
да коротка, гостра, вуха невеликі, округлі. Забарвлення мордочки світ ле, 
крім чорної “маски” навколо очей. Шерсть утворює довгі “бакенбар ди” 
по боках морди. Забарвлення верхньої частини тіла бурувато-сіре, по 
хреб ту проходить більш темна смуга. Груди бурувато-чорнуваті. Живіт 
жов тувато-бурий. 
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поширення. Зустрічається по всій Україні. Завезений з Далекого Схо-
ду, успішно прижився. 

Чим харчується. Живиться переважно тваринною їжею: дрібними 
гри зунами, жабами, молюсками, рибою, а також яйцями та пташенятами. 
Во сени може поїдати ягоди та плоди, кореневища. 

Голос. Досить мовчазний. Може гарчати, вищати, голосно сопіти. 
спосіб життя та особливості поведінки. Тримається неподалік від 

во ди, населяє заплавні* ліси, чагарники, зарості очерету на берегах річок 
та озер. Веде нічний спосіб життя, обережний, потайливий. Вдень його 
вда ється побачити вкрай рідко. Навіть якщо він проживає поруч з вами, 
мож на і не підозрювати про це. Осілий. Але у несприятливі роки, коли 
не вистачає їжі, може досить далеко кочувати. Живе в норах. Нори будує 
в сухих буграх, ярах, чагарниках тощо. Може використовувати покинуті 
но ри борсука. Восени сильно жиріє. Може впадати у зимову сплячку, на 
пів ночі – на 2–4 місяці, на території України – лише ненадовго, у холо-
ди. Пари утворює на один сезон, причому формуються вони восени, а от 
шлюб ні ігри відбуваються десь у лютому-березні. Народжує 3–15, найчас-
тіше 5–6 цуценят. Самець допомагає годувати та виховувати малят. 

охорона. Єнотовидний собака – вид, що не належить до корінної фау-
ни України. Його спеціально розселили. Він добре прижився, і тепер три-
мається на рівні з іншими хижаками, що живуть біля води. Може конку-
рувати з ними за місця проживання та їжу. Може навіть приносити шкоду 
при родним комплексам, винищуючи, наприклад, кладки та пташенят 
ко ловодних птахів. Може завдавати шкоди і людям, поїдаючи і псуючи 
го родину. Єнотовидний собака – приклад того, як вид, край необхідний 
при роді в місцях його споконвічного проживання, може створювати про-
блеми в інших місцях, куди нерозумно завезла його людина. Завжди слід 
па м’ятати: природа знає краще. Спеціальної охорони єнотовидний собака 
не потребує, але й переслідування його недоцільне. 

Що ТАкЕ ЗАпоВІДник? 
Заповідник – це місце (територія чи акваторія), де природа живе за 

сво їми законами (про Канівський природний заповідник – презентація 
на диску, папка “Канівський природний заповідник”). Їх створюють, щоб 
збе регти типову природу або якісь унікальні природні комплекси, або збе-
регти окремі рідкісні види. У заповідниках повністю припиняється госпо-
дарська діяльність. У них можна лише проводити наукові дослідження, 
які не завдають шкоди природі. Заходити самим на територію заповідни-
ка не слід – адже, і самі того не відаючи і не бажаючи, можемо нашкодити 
рід кісним рослинам або тваринам. Але якщо виникне бажання відвідати 
за повідник, на вас з радістю чекатимуть. На садибі кожного заповідника 
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є музей природи, де можна дізнатися про його особливості, флору, фауну. 
Та кож обов’язково влаштовуються екскурсії так званими екологічними 
стеж ками – на таких маршрутах можна познайомитися з усіма цікавими 
особ ливостями заповідника, не наносячи йому шкоди. Якщо ж учням ці-
каво вивчати заповідник, науковці допоможуть проводити дослідження і 
зро бити роботи для Малої академії наук. 

кулЬБАБА лІкАРсЬкА 
Звичайний вид. Росте на галявинах, узліссях, садах, парках, на луках 

то що. Цвіте з травня по липень, інколи – до осені. Квітка кульбаби – це 
не одна квітка, а ціла співдружність маленьких квіточок, що називається 
су цвіттям. Квітки об’єднуються у суцвіття заради приваблення комах-за-
пилювачів. Квітка кульбаби розкривається вранці і закривається на ніч 
або коли стає дуже хмарно перед дощем – адже, коли мало світла, не лі-
тають ті комахи, які її запилюють. Кожна насінинка кульбаби має свій 
пер сональний “парашут” з пуху – у такий спосіб кульбаба розселяється. І 
коли ми дмухаємо на пухнасту білу кульку кульбаби, щоб запустити “па-
рашутики”, ми їй в цьому допомагаємо. Кульбаба – лікарська рослина. В 
листках кульбаби є речовини, що стимулюють роботу печінки та покра-
щують травлення. Також вони багаті на вітаміни. Тому навесні, коли 
організм людини відчуває нестачу вітамінів, гіркуваті листки кульбаби 
корисно додавати до салатів, особливо якщо на столі – жирні страви. Як 
ба чимо, кульбаба – така простенька, звична, всім відома – є дивом приро-
ди, що завжди поруч з нами. 

пІДснІЖник БІлоснІЖниЙ 
Колись підсніжники були звичайнісіньким видом. Проте зараз вони 

за несені до Червоної книги України як зникаючі тільки тому, що люди ви-
дирають цих вісників весни без всякого жалю на букети, які стоять всього 
па ру днів. У нас росте підсніжник білосніжний, у Криму – підсніжник 
склад частий. Підсніжник білосніжний поширений у лісовій та лісостепо-
вій зонах України. Зростає у листяних лісах, на галявинах, узліссях, се-
ред чагарників. Відноситься до весняних ефемероїдів – тобто рослин, які 
з’являються на початку весни, ледь зійде сніг, встигають поквітнути і дати 
на сіння, а також запасти поживні речовини, поки ґрунт ще вологий, а ліс 
спов нений світла, не закритий листям дерев. Потім, після плодоношення, 
лис тя відмирає, а цибулинки “засинають” до наступного року. Розмножу-
ється він відділенням цибулинок (тоді утворюються купинки підсніжни-
ків) та насінням. У розповсюдженні насіння підсніжників значну (якщо 
не основну) роль відіграють мурахи. Річ у тім, що насінинка підсніжника 
має спеціальну частинку (придаток) – елайосому. Вона містить у собі ве-
лику кількість жирів, і тому приваблива для мурах. Мурахи заради смач-
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ної елайосоми тягнуть насінину до мурашника. Поки її несуть, елайосома 
від ламується, мураха забирає її – а насінинка падає в землю і проростає 
на новому місці, на віддалі від материнської рослини. Відновити чисель-
ність цього виду, знищеного нами, досить нескладно – треба тільки не 
ви ривати його, не викопувати цибулини. Підсніжник легко приживається 
на клумбах. Та, якщо ви хочете розвести ці квіти у своєму садку, ні в 
яко му разі не можна брати рослинки з лісу, ще більше скорочуючи їх чи-
сельність. Їх слід отримати у тих, хто вже розводить підсніжники вдома. 
А кращий подарунок на 8 Березня – це щось, зроблене своїми руками і 
спов нене їх теплом, а не вбиті квіти (такий подарунок – на диску, папка 
“Ак ція Мамі подаруємо не зірвані підсніжники”). 

сАлЬВІнІЯ плАВАЮЧА 
Ми звикли, що папороті – це великі рослини, що виглядають як букет 

пе ристих листків (вони називаються вайї*), що високо піднімаються над 
зем лею. Сальвінія зовсім не схожа на інші папороті. По-перше, вона вод-
на. По-друге, вона не має коренів. По-третє, вона маленька. Поширена по 
лі состеповій та степовій зонах України. Любить замкнуті або слабопро-
точні водойми. Рідкісна. Занесена до Червоної книги України. Сальвінія 
має вигляд плавучої гілочки з листочками, що розташовані двома рядами 
вздовж стебельця. Ще один ряд листочків, сильно розсічених, занурений 
у воду, і замінює корені. Надводні листочки вкриті рядами бородавок з 
пу чечками волосків, і мають восковий наліт. Завдяки такій будові надвод-
них листків рослинку майже неможливо потопити: бульбашки повітря, 
що затримуються між волосками, виносять її на поверхню, подібно рятів-
ному колу або надувній іграшці, а завдяки восковому нальоту краплі води 
ско чуються з поверхні листків. Як і всі папороті, сальвінія не цвіте: у па-
поротей немає квітів, і розмножуються вони спорами. Спори у неї розта-
шовані біля основи підводних листочків. Ще один спосіб розмноження 
– вегетативний, частинами рослини – бокові гілочки легко відламуються і 
починають жити самостійно. Сальвінія надзвичайно красива. Через деко-
ративність її культурні форми нерідко утримують у акваріумах. А ще во-
на – надзвичайно древня. Сальвінія плавала у водоймах вже тоді, коли по 
землі ходили мамонти та шерстисті носороги – вона є реліктом* третин-
ного періоду. І як більшість древніх рослин, вона надзвичайно чутлива 
до забруднення води. Ще одна загроза – знищення водойм, які нерідко 
за сипають, щоб побудувати черговий масив дач або дорогу, без якої спо-
кійно можна обійтися. 

скополІЯ кАРнІолІЙсЬкА 
Поширена в правобережному лісостепу та Карпатах. Рідкісний вид. За-

несена до Червоної книги України. Релікт третинного періоду – зберег ла ся 
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з часів мамонтів. Відноситься до родини пасльонових, до якої належить і 
картопля. Отруйна, як і деякі інші пасльонові. Це досить велика багато-
річна рослина, що за сприятливих умов може досягати висоти 50–80 см. 
Має широкі великі листки і тендітні, вишукані квіти – “дзвіночки” тем но-
фіолетового кольору, що на сонці виглядають неначе порцелянові. Цвіте у 
квітні-червні. Плоди визрівають у липні-серпні. Та насінням ско полія роз-
множується рідше, ніж наростанням кореневища. А завдяки на ростанню 
та розгалуженню кореневища вона утворює великі куртини, в яких окремі 
пагони розташовуються недалеко один від одного. Ці курти ни настільки 
густі й щільні, що в них інколи будують свої гнізда деякі пта хи, наприклад, 
кропив’янки. Загрозою для скополії є вирубування лісів, навіть часткове – 
адже при цьому змінюється мікроклімат, що вона по гано переносить, не 
кажучи вже, що при суцільних рубках її просто ви нищують. 

сон ЧоРнІЮЧиЙ 
Весняні квіти – як щось невловиме: зійшов сніг, вони розквітли – і зник-

ли до наступного року. А люди, за довгу зиму скучивши за різнобарв’ям, 
у величезній кількості виривають “першопрохідців весни” на букети, що 
про стоять пару днів. І цим прирікають їх на загибель. Саме серед весня-
них квітів дуже багато мешканців Червоної книги. Одна з них – пухнаста 
тем но-фіолетова квітка, що неначе вийшла з мрії. Сон чорніючий. По-
ширений майже по всій України. Росте у соснових лісах, на узліссях, 
луч но-степових* трав’яних схилах. Відрізняється пониклою квіткою, яка 
з’яв ляється раніше, ніж розкривається листя. Листя розсічене, опушене. 
Ко ли квітка відцвіте, утворюються плодики, кожен з яких має свій “па-
рашут” – довгу опушену нитку. Все супліддя виглядає кошлатим “буке-
тиком пір’їнок”. Розмножується насінням. Отруйний. Зараз чисельність 
його скорочується. Причина – діяльність людини. Терасування схилів*, 
ро зорювання лучних степів, випасання худоби, витоптування, а найбіль-
ше – виривання на букети. Сон чорніючий зараз занесений до Червоної 
кни ги України. 

МухоМоР ЧЕРВониЙ 
Гриби – особливі організми. НЕ рослини, НЕ тварини. Вони відносять-

ся до особливого, третього царства. Царства грибів. Адже вони несуть у 
бу дові організму ознаки і рослин, і тварин, і такі, яких немає ні у рослин, 
ні у тварин. До цього царства відноситься і цвіль на хлібі, і білий гриб, 
і печериця, і мухомор. Без грибів життя на Землі зупинилося б – вони 
руй нують опале листя та гілки, повертають плодючість ґрунту, без грибів 
гір ше ростуть дерева. І нам без грибів було б погано – не було б не тільки 
смач них страв з білих грибів чи печериць, а й не підійшло б тісто на пиріг, 
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не було б і антибіотиків – їх теж отримують з грибів... Взагалі, грибів у 
сві  ті дуже багато – десятки тисяч видів, від крихітних, які видно тільки в 
мік роскоп, до величезних, вагою в кілограми. Всі гриби необхідні приро-
ді, навіть якщо для нас вони отруйні. Червоний мухомор – звичайний, 
ду  же добре відомий всім вид, поширений у лісовій та лісостеповій зонах 
Ук  раїни. Досить невибагливий до умов – зустріти його можна у самих 
різ  них лісах. Отруйний. Проте використовується як ліки при неврологіч-
них захворюваннях. Для багатьох тварин він також є лікарським засобом 
– імовірно, з його допомогою вони позбавляються від глистів. Згадайте 
про це, опинившись у лісі. Не можна ламати мухомори чи інші отруйні чи 
не  їстівні гриби – пам’ятайте, комусь вони обов’язково потрібні, можуть 
вря  тувати чиєсь життя. 

словник використаних термінів 

Вайя – так називається “листок” папороті. 
Вітровал – дерева, звалені вітром (наприклад, під час бурі). 
Воло – у птахів – розширений відділ стравоходу, куди потрапляє їжа, 

перш ніж надійти до шлунку; у зовнішній будові – частина тіла між 
шиєю та грудкою. 

Гін – особлива поведінка звірів у шлюбний період, шлюбні ігри. 
Епізоотія – масове захворювання у тварин, як епідемія – у людей. 
Заплава – частина долини ріки, що заливається водою під час повені. 
колонія (гніздова) – поселення птахів одного або кількох видів на неве-

ликій території, неподалік один одного, для розмноження. 
куприкова залоза – шкірна залоза птахів, розташована в основі хвоста. 

Її жирові виділення роблять пера еластичними і навіть захищають від 
на мокання (наприклад, у качок). 

лежка – місце відпочинку тварин, як правило – ямка, прокопана до ґрун-
ту у підстилці або вим’ята у траві. 

линяння – періодичне оновлення шкірних покривів: у звірів – шерсті на 
зиму (густіша) та на літо; у птахів – випадіння пошарпаних пер і від-
ростання нових; у плазунів – зміна верхнього шару шкіри, з якого змія, 
наприклад, просто виповзає, залишаючи порожню шкірку – випов зок; 
у членистоногих – заміна покривів (зовнішнього скелету) при перехо-
ді з одної стадії розвитку до іншої (від личинки до дорослого) або при 
збіль шенні розмірів тіла. 

літ комах – період масової появи літаючих комах певного виду. 
лучні степи – особливий ландшафт, що представлений посухостійкими 

тра вами (різнотрав’ям). 
підстилка (лісова) – шар з опалого листя, хвої, гілок та інших рослин-
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них решток. Поступово перегниває, переходить у верхній шар ґрунту. 
Під стилка – помешкання безлічі дрібних тварин. 

піковий режим роботи ГЕс – режим, коли вода з водосховища подаєть-
ся на турбіни вранці та ввечері, коли потреба в електроенергії найбіль-
ша. Під час подачі води рівень її нижче ГЕС зростає, затоплюючи об-
мілини та коси. 

плавні – ділянки заболочених річкових заплав, довго (кілька місяців) або 
по стійно залиті водою, вкриті заростями очерету, рогозу та інших рос-
лин, з окремими заплавними лісами на підвищеннях. 

пориї – місця, де підстилку або траву у пошуках поживи до ґрунту пере-
рили тварини, наприклад, кабани. 

Релікти – рослини або тварини, що залишилися існувати на якійсь тери-
торії з минулих геологічних часів. 

сікач – дорослий самець дикого кабана. 
солончаки – ґрунти, вкриті кірочками солей, утворюються внаслідок ви-

парювання води з поверхні ґрунту. 
Терасування схилів – штучне створення площадок-терас на поверхні 

схи лів, часто – для засадження лісом степових схилів, яке призводить 
до втрати степової рослинності та не утворює повноцінного лісу. 

Токування – особлива поведінка птахів у шлюбний період, шлюбні ігри. 
Фрагментація лісів – розділення єдиного лісового масиву на окремі час-

тини через вирубування та іншу діяльність людини. 
Штучні гніздівлі – штучно створені помешкання для тварин, наприклад, 

шпа ківні (як виготовити – на диску, папка “Як зробити шпаківню”), 
го голятники, гніздівлі для джмелів, борті, штучні острівці тощо. 

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; розвивати пізнавальний інтерес; 
виховувати любов до народних традицій та українського фольклору.

обладнання: печиво-“жайворонки”, за бажання – українські костюми.

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

ще відбувається в природі?
Учні згадують про появу перших паростків, зацвітання підсніжників, і 

на решті – про те, що почали співати птахи, а деякі кажуть про повернення 
пта хів з теплих країв, вирію.
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II. повідомлення теми і мети заняття. 
Колись наші предки вважали, що весну на свої крилах птахи прино-

сять з вирію – так називався рай древніх слов’ян. А ми і досі називаємо 
теп лі краї – вирієм. Як же після довгої та холодної зими зустрічали птахів 
ук раїнці?

III. ознайомлення з відомостями про вірування українців про пта-
хів (за: Килимник, 1994; Борейко, Грищенко, 1999).

Птахи завдяки тому, що можуть літати, вважалися різними народами 
віс никами могутніх сил, богів. Їх наділяли магічною силою. Те, що восе-
ни птахи зникали, а навесні з’являлися знову, для людей залишалося за-
гадкою до зовсім недавнього часу. Люди придумували різні пояснення 
цьо му явищу. Ми ж то знаємо, що птахи на зиму відлітають в Африку, а 
де які – і зовсім недалеко, до Середземного і навіть Чорного морів. Наші 
пред ки думали, що на зиму птахи відлітають у вирій, навесні повертають-
ся і приносять з собою ту саму весну та тепло. До нашого часу збереглося 
по вір’я, що лелеки приносять дітей. Дехто вважав, що на крилах птахів 
на землю злітали душі новонароджених і душі предків.

Весну зустрічали саме по прильоту птахів. Навіть Новий рік на Русі до 
середини ХІV ст. відзначався 1 березня. В українців весну приносили різ ні 
птахи: ластівка приносила її в дім; жайворонок – на поля; гуси та чап лі – 
на водойми; зозулі, солов’ї та горлиці – в ліси та садки. Весняних віс ників 
радо зустрічали, існували примовки при зустрічі птахів, на певні свя та ви-
пікали 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, під-
німають їх над головою. Один з учнів проговорює:

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

чуть крильцями” і вигукують, імітуючи пісеньку жайворонка: “Урожай, 
уро жай, теплий дощ на врожай!”.

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

дуть хоровод.
Вчитель пояснює, що хоровод – це символ руху сонця. Наголошує про 

те, що у птахів просили і здоров’я.
Діти ведуть хоровод, підкидають вверх дрібненькі камінці, один з уч-

нів 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 пра-

щури. Ми побачили, що ті, хто жили до нас, завжди з увагою та повагою 
ста вилися до птахів, вважаючи їх магічними істотами. Завдяки турботі 
на ших предків ми отримали прекрасну землю та безліч птахів. Ми знає-
мо, що птахи дуже вразливі, і люди можуть їх повністю знищити, як це 
від булося з мандрівним голубом у Північній Америці. Також ми знаємо, 
що старовинні звичаї також зникають. А без нашої природи і звичаїв ми 
втра тили б своє коріння, перестали б бути українцями.

VI. підсумок заняття. 
Чим зацікавило вас заняття? 
Які старовинні звичаї запам’ятали? За бажання ми могли б відтворити 

й інші звичаї, знайти мелодії пісень-веснянок, старі тексти та показати 
та кий виступ перед іншими класами.

Печиво-“жайворонки” зберігають до наступного року, бо вважається, що 
воно приносить у дім щастя і добробут. Принесіть і ви його собі додому.

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

Мета: знайомство з білим лелекою та з явищем міграцій птахів, зі 
зви чаями зустрічі весни та зустрічі птахів у різних народів; розвивати 
зв’язне мовлення учнів та акторські здібності; виховувати повагу до тра-
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дицій інших народів та їх звичаїв.
обладнання: карточки для попередньої підготовки, фотографії леле-

ки, запис тріскотіння дзьобом (на диску), призи-розмальовки з зображен-
ням лелеки.

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 поділі 
кла  су на команди звичаї одного народу представляла одна команда. На 
уро  ці клас буде поділено на 3 команди: жителі України, Азербайджану 
та Кенії.

Нижче наводимо картки з інформацією (І-ІV). Для кожної команди да ють 
чотири картки (по одній на учня) з інформацією та по одній з вір шиком.

І. Команда “Жителі України”.
1. Як називається птах?
Літературна та наукова назва – білий лелека. В народі називають чор-

но гузом, хоча чорні в лелеки пера крил. Також називають його боцян, 
бу сол, бузько, інколи – жабоїд. Російська назва – аист.

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

Хо  чете братика або сестричку – побачивши навесні лелеку, прокажіть: 
“Бузь ку, бузьку, принеси Маруську!”.

3. Які повір’я пов’язані з землеробством?
Лелеки приносять врожай, дощі замість посухи, вітерець у спеку, захи-

щають від блискав ки та змій. (Дійсно, врожай покращують – з’їдають 
безліч шкідливих комах, в тому числі й сарану, мишей, і дійсно не проти 
про ковтнути змію.) Лелеку часто називають людськими іменами (дядько, 
Іванько, Микола).

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

зруй нували гніздо, можуть покарати – забрати щастя і вдачу, а у крайньо-
му випадку – і хату підпалити.

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

швид ке “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?
Лелеки – це люди, які не змогли звершити паломництво до мусульман-

ських святинь Мекки (хадж) і тому відправляються у це паломництво як 
пта хи. Про це свідчить і назва, адже хаджі-лелейк можна перекласти як 
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“лелека-паломник”. (Словник-довідник. Паломник – віруюча людина, яка 
мандрує до святих місць.)

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 пала-

цах, і навіть на мечетях. Добрій людині, яка їм допомагає, можуть принес-
ти багатство, а недобрим – неприємності.

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

ней мовірну кількість сарани.
Дощовий птах – так називають близького родича нашого лелеки – бі-

лочеревного лелеку. В тропіках немає зими та літа, є сухий та дощовий 
се зони. 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 зби-
рати врожай. Білочеревні лелеки приносять дітей (правда, тільки хлопчи-
ків) і щастя.

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

сять дощі.
4. Що буде тому, хто образив лелеку?
Білочеревний лелека – “охоронець селища”, якого не можна турбува-

ти, його гнізда - недоторкані. Не можна стріляти в лелеку, адже поране-
ний лелека забирає стрілу в не бо, а потім кидає на того, хто його поранив, 
і завдає нею смертельного по ранення.

IV. Вірші про лелек.
1. Бузько Микола,

Крутися довкола – 
Завтра раненько 
Буде тепленько.

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

тів... Стоп. Він сам розповість нам, звідки він прилетів. Та спочатку вга-
даємо, 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. (Лелека).
II. повідомлення теми і мети заняття. 
До класу заходить учень, що грає Лелеку.
Міні-сценка “Лелека”. 

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 ба-
гато 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: Бо-
рейко, 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 мо ря, та 
з африканської країни Кенії. І всіх нас об’єднують наші лелеки. Ад же вони 
не знають кордонів. І, виявляється, повага до них також не має кор донів. 

Учням пропонується згадати, як називається лелека у різних народів. 
А чи не схожі назви – лелека та лелейк? Річ у тім, що українське “лелека” 
по зичене з тюркських мов, як і багато інших слів – кавун, рогіз, сарай, і 



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

78

на віть – козак. А саме слово “лелека” – звуконаслідувальне. Учням зада-
ється запитання: на що схоже це “лелек”, “лаклак”? Після цього можна 
вклю чити звук тріскотіння дзьобом. А от з “сарановим птахом” можна по-
рівняти 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-пер-
ше, лелеки прилітають тоді, коли приходить довгоочікувана пора року (а 
не зимують), і по-друге, це великі, 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 

ко ристі для землеробів стали для багатьох народів улюбленим та ще й 
ча рівним птахом. І ми маємо берегти наших улюблених лелек, без яких 
се ло виглядає покинутим.

V. практична робота. 
Учитель розповідає, що в давнину до птахів відносилися як до чарів-

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

1. Бузько Микола... (Тут просять теплої погоди – тобто лелеку вважали 
здатним впливати на погоду, адже він прилетів з теплих країв і може при-
нести тепло.)

2. Чорногузе-дядьку... (Прохання добробуту – ми вже знаємо, що вва-
жалося, що лелеки приносять в дім достаток, і знаємо чому. Слід зверну-
ти увагу на те, що до лелеки звертаються як до людини – дядьку, Микола, 
Іванько тощо).

3. Ой, не коси, бузьку, сіна... (А в цьому віршику проявляється турбота 
про лелеку.)

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

VI. підсумок заняття. 
Які схожі повір’я є у різних народів? 
Що це означає? (Наскільки люди подібні, хоч і належать до різних 

народів.) 
Чи варто сміятися над звичаями інших народів, адже вони так схожі 

на наші?
Нагородження дітей призами-розмальовками з зображенням лелеки.
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Заняття-гра “Всі в єдинім ланцюжку”

Мета: засвоїти поняття “ланцюги живлення”, показати, що в приро-
ді немає нікого зайвого, і вилучення будь-якого компоненту екосистеми 
за грожує її цілісності; розвивати вміння спостерігати та встановлювати 
най простіші взаємозв’язки в природі; виховувати допитливість.

обладнання: зображення рослин та тварин, яких можна представити 
у вигляді ланцюга живлення, призи-розмальовки.

хід заняття 
I. підготовча робота. 
Постановка проблемного питання.
Скажіть, будь ласка, чи подобаються вам комарі?
На негативну відповідь учнів на це запитання вчитель додає, що теж 

не любить, коли його кусають. То що, може, слід знищити всіх комарів?
II. повідомлення теми і мети заняття. 
А взагалі, що відбудеться, якщо повністю знищити якийсь вид? Чи це 

ви кличе непередбачувані наслідки?
IІІ. практична робота. 
Моделювання ситуації.
1. Одного з учнів запрошують до дошки. Він має зображувати комара. 

В руках для наглядності він тримає картинку з зображенням комара. 
Учнів питають, кому потрібні комарі. Якщо всі кажуть, що комарі не-

потрібні, нагадують, що багато тварин живляться комарами, і якщо кома-
рі зникнуть, вони загинуть з голоду. Для прикладу: така тварина – жабка. 
На ступний учень, якого запрошують до дошки – жабка.

Таким чином, ми маємо вже дві ланки, пов’язані між собою: комар і 
жаб ка. “Жабка” бере за руку “комарика”.

Наступна ланка – вужик, який полює на жабку. Третій учень приєдну-
ється до ланцюжка, тримає за руку “жабку”. 

Далі приєднується змієїд, що полює на вужика. Четвертий учень три-
має за руку “вужика”. 

Та на цьому не закінчується. Комар п’є кров змієїда, щоб відкласти 
яйця у воду, для того щоб вивелися нові комарі, яких зможе з’їсти жабка. 
“Зміє їд” бере за руку “комарика”. Ланцюжок замикається.

Тепер учням пропонується забрати будь-кого з ланцюжка. Стає видно, 
що наступній ланці не буде чого їсти. Ланцюг розривається. Учні роблять 
ви сновок, що нічого не можна забрати, не спричинивши катастрофу в 
сис темі.

2. Другий ланцюжок: планктон – риба – мартин – (добриво – послід 
мартина) – планктон.
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ІV. узагальнення та систематизація знань учнів. 
1. Діти розповідають, що ж таке ланцюги живлення.
2. Учням пропонується придумати свої приклади ланцюжків та побу-

дувати їх.
V. Розв’язок проблеми заняття. 
Ми бачимо, що в природі все пов’язане, не можна знищити якийсь 

вид, щоб не порушити екосистему. Недарма американський еколог Баррі 
Ком монер (1974) вивів перший закон екології: все пов’язане з усім. Так, 
коли в Китаї винищили всіх горобців (мовляв, вони їдять зерно, шкідни-
ки), розплодилися комахи і з’їли весь врожай. Другий закон екології: все 
має кудись подітись. Ми це бачили на прикладі того, що послід мартинів 
є добривом для планктону. До речі, екологія – це наука про взаємозв’язки 
у природі.

VI. підсумок заняття. 
1. Що стало для вас відкриттям? (Навіть ті тварини або рослини, які 

нам неприємні, край необхідні природі і є невід’ємною її частиною.)
2. Нагородження учнів призами-розмальовками.

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; розвивати 
вміння виступати перед аудиторією, задавати запитання та відповідати на 
них; виховувати пізнавальний інтерес через пошук нового.

обладнання: підготовані учнями реферати доповідей та ілюстрації 
до них.

Проведення семінарів – досить складна форма діяльності. Не так про-
сто викласти навіть дуже цікаву інформацію за обмежений час, утримати 
увагу чи відповісти на запитання однокласників, підтримати порядок. Не-
просто і задати коректне питання. Підготовка до семінарів покращує тех-
ніку читання, вміння знаходити та обробляти інформацію, збільшує слов-
никовий запас, покращує мовленнєві навички, привчає вільно тримати ся 
перед аудиторією. Підготовка до проведення семінарів починається у 2 
кла сі ще під час проведення гри “Незвичайний гість”, коли учням про-
понується знайти інформацію про “гостя” наступного уроку. На почат-
ковому етапі учні відповідають на запитання учителя. Далі акцент з ак-
торських ігор переноситься вже на самостійну подачу матеріалу дітьми. 
Розповідь учителя значною мірою мають доповнювати учні.
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Перехід до доповідей відбувається лише тоді, коли діти починають 
ус відомлено та цілеспрямовано розповідати додаткову інформацію про 
“гос тя”. Першу, пробну доповідь бажано доручити учню, який почуваєть-
ся розкуто перед класом та цікавиться природою. Доповідь слід опрацю-
ва ти з учнем перед уроком. Слід також попередити, що йому будуть 
за давати запитання, підказати, які вони можуть бути, запропонувати по-
тренуватись відповідати на них перед учителем. Можливо, вказати пра-
вильні відповіді на кілька запитань, якщо учень розгубився і не може 
швидко зреагувати. Адже першому доповідачеві, першопрохідцю нового 
ро ду діяльності, надзвичайно складно. 

Після виступу доповідача учням пропонується задати запитання. Як-
що доповідач не може відповісти, на допомогу приходить учитель. Необ-
хідно слідкувати за коректністю поставлених запитань, а також підтриму-
вати обстановку дружньої зацікавленості, не допускати безглуздих та 
про вокаційних запитань. 

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

повідати, оскільки слухати розповідь цікавіше; 
– доповіді мають стосуватись виключно тварин і рослин України, оскіль-

ки, 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 зустріча-
ється на території України (всюди, тільки на Дніпрі, на Чорному мо-
рі 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 зрозумі-

лою мовою. Бажано, щоб реферат був написаний від руки. Ні в якому разі 
не слід допускати, щоб діти представляли необроблені матеріали, просто 
спи сані з книги або з Інтернету. Учень має розуміти, про що розповідає, а 
не прочитувати готовий текст з незрозумілою термінологією, яку не може 
по яснити. 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 ілю-
стративні матеріали.

Реферати, ілюстрації, інші матеріали, пізніше – і найцікавіші резюме 
слід розміщувати у спеціально відведеному місці у класі для загального 
оз найомлення.
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Коли учні звикають до проведення семінарів, задача ускладнюється. 
Засідання семінару має вести вже не вчитель, а учень, обраний напе-

редодні. Він надає слово доповідачам та бажаючим задати запитання, об-
межує кількість запитань.

У кінці заняття (в рамках проекту “Юні журналісти”) всім учням про-
понується написати протягом 5 хвилин короткий підсумок уроку – резю ме 
доповідей. Вони дозволяють закріпити знання, виділити головну думку 
до повіді, підвищують рівень уваги на уроці. Учителю вони дозволяють 
проконтролювати, наскільки зрозумілі для учнів заняття. Написання ре-
зюме 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). 

Про орлана-білохвоста: 
“Орлани занесені в Червону книгу, вони їдять рибу. Цих птахів за-

лишилось 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 збе-
регти цього птаха, треба всім казати, що він дає щастя природі”. (Ан-
дрій Грищенко). (Слід зауважити, що на занятті мова про природоохорон-
ну пропаганду не йшла, це – ідея самої дитини).

Заняття “Актуальні питання охорони природи”
на прикладі питання 

“Чому через діяльність людини зникають види?”

Мета: ознайомити дітей з актуальними питаннями охорони природи, 
про блемами антропогенного впливу на природу, навчити самостійно під-
бирати інформацію за заданою тематикою, проводити обговорення зада-
них питань; розвивати бажання більше знати, прагнення з’ясовувати неві-
доме; виховувати потребу охороняти все живе.

Напередодні заняття (або на попередньому занятті) на дошці пишуть 
пи тання, на яке учні мають знайти відповідь. Наводимо ряд питань, які 
мож на використати в цьому циклі занять. Для зручності наведені також 
ко роткі відповіді на них.
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1. Чому осушення боліт приводить до обміління рік?
Болота накопичують вологу і віддають її рікам. Значна частина річок 

ви тікають з боліт. Особливо важливі верхові болота, які ніби губка вбира-
ють вологу з повітря. Осушення боліт приводить і до зниження рівня 
ґрун тових вод. 

2. Чому вирубування лісів на схилах пагорбів приводить до появи 
ярів?

Ліс сповільнює поверхневий стік, затримує потоки води. Значна час-
тина її усмоктується в грунт. На голих же схилах після сильних дощів або 
при таненні снігу весною утворюються великі потоки води, які розми-
вають землю. Поступово утворюються рівчаки, якими струмує вода. Во-
ни все збільшуються і переростають у яри. Швидше за все цей процес 
іде, коли схил ще й розораний. Найдовші і найглибші яри в Європі знахо-
дяться на Канівщині. Вони виникли саме після вирубування лісів на Ка-
нівських горах. 

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

над міру розмножуватися. Крім того, вони проводять своєрідний відбір, 
ос  кільки ловлять у першу чергу слабких та хворих тварин. Виживають 
най сильніші і дають здорове потомство. Відомі випадки, коли повне зни-
щення вовків та інших великих хижих звірів приводило до значного росту 
чи сельності оленів, а потім масової їх загибелі через голод та хвороби. 

4. Влітку у ставках або озерцях із застійною водою нерідко можна 
по бачити “цвітіння” – у великій кількості розмножуються мікроско-
пічні водорості. У річках такого ніколи не буває. Чому після створен-
ня водосховищ на Дніпрі “цвісти” почала і дніпровська вода?

На водосховищах є великі зони мілководдя, де вода добре прогріваєть-
ся і застоюється. До того ж греблі гідроелектростанцій зменшують проточ-
ність води, порушують нормальний режим ріки. В результаті виникають 
та кі ж явища, як і в занедбаному ставку. “Цвітінню” води сприяє і змив з 
по лів значної кількості добрив та забруднення води стоками міст. Пожив-
ні речовини, які потрапляють у воду, прискорюють ріст водоростей.

5. Чому на океанічних островах, що знаходяться далеко від берегів, 
зу стрічаються нелітаючі птахи?

Деякі птахи з часом втратили здатність літати, оскільки на таких ост-
ровах немає хижих звірів. Політ став птахам непотрібним. Завезення ж 
хи жаків 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 спокійні-



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

84

ше, тому що “вартові” не пропустять небезпеку. Поодиноким птахам до-
водиться 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 
ли ше тіневитривалі рослини. 

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

уро жайності), захищають їх від вітрів. Особливо важливо це у степовій 
зо ні, де нема природних лісів. Вітри-суховії після оранки висушують 
ґрунт на полях, видувають його родючий шар. Крім того, у лісосмугах 
гніз дяться птахи, які поїдають різноманітних комах та гризунів, що зни-
щують урожай. Лісосмуги вздовж доріг захищають їх від зимових заме-
тів, 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 

дуп лах живуть синиці, повзики, мухоловки, шпаки та багато інших пта-
хів. У них влаштовують лігва білки, соні, куниці, ховаються на день кажа-
ни. Вирубування старих дерев приводить до значного збіднення наших 
лі сів і погіршує стан самого лісу. Через відсутність багатьох комахоїдних 
птахів значно більшої шкоди завдають шкідники. 

хід заняття 
I. підготовча робота. 
У Північній Америці колись жив один вид птахів, мабуть, найчисель-

ніший у світі. Зграї цих птахів закривали сонце. Їх були мільярди. Тепер 
жод ного 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 дино-

заври. Та сьогодні через діяльність людини вимирання жахливо прискори-
лося. Чому? На це запитання ми маємо дати відповідь.

III. ознайомлення з відомостями про знищені види та про причи-
ни зникнення видів з вини людини.

Учні розповідають про види, знищені людиною. Для кожного аналізу-
ють причини зникнення. Переважно наводять відомості про види, вини-
щені безпосередньо – того ж мандрівного голуба, стеллерову корову, тура, 
тар пана та інших.

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

IV. узагальнення та систематизація знань учнів. 
Учням пропонується виділити чинники, що призводять до зникнен-

ня видів або до скорочення їх чисельності. На дошці школярі виписують 
причини зникнення або різкого зменшення чисельності видів з вини лю-
дини та приклади:
1. Пряме знищення: мандрівний голуб, тур, безкрила гагарка та ін.
2. Знищення місць існування: майже повністю знищений степовий орел. 
3. Вселення чужих видів: на маленькому острові Тихого океану маленька 

пташка – нелітаючий кропивник – був повністю знищений котом на-
глядача маяка (кіт з’їв всіх пташок цього виду, адже їх було дуже 
мало), після вселення більш крупної й агресивної американської норки 
у нас майже повністю зникла європейська норка. 
 V. Розв’язок проблеми заняття. 
Учні підводять підсумок заняття – вказують причини зникнення видів, 

а вчитель нагадує, що зникнення кожного виду – це зменшення біологіч-
ного різноманіття і зменшення шансів на виживання людства. Можна по-
рівняти різноманітність з тим, як стоїть стілець: на чотирьох ніжках стіль-
чик стоїть надійно, на трьох – хитається, а на двох... Так кожен вид – це 
опо ра екосистеми, і чим менше компонентів, тим легше вона зникає.

VI. підсумок заняття. 
Чим менше різноманіття, тим менш стійка система. А людина стрімко 

зменшує різноманіття в біосфері. 
Що потрібно робити для того, щоб людина вижила? Щоб вижити, ми 

маємо зберігати види, разом з якими живемо на Землі. Тому охорона при-
роди – це запорука нашого виживання. Все-таки варто відмовитись від 
над мірного комфорту заради того, щоб зберегти інші види, місця їх про-
живання.
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Розділ 6.
пРоВЕДЕннЯ БЕсІД ТА лЕкЦІЙ

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

Розповідь “сторінками Червоної книги”

Мета: дізнатися, що таке Червона книга, навіщо вона потрібна, по-
знайомитися з деякими її “мешканцями”, привчати робити хоч маленькі 
справи для захисту природи.

ЧЕРВониЙ колІР – сиГнАл ТРиВоГи
Зараз мабуть важко знайти людину, яка б хоч що-небудь не чула про 

Чер вону книгу. Не остання причина цього – вдала назва. Вона привертає 
ува гу 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 Ро-
берта 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 
рід кісних 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 
зник лих видів. Зібрані матеріали і лягли в основу “Червоної Книги фак-
тів” (Red Data Book). Перше її видання вийшло у 1963 році. Спочатку 
во на нагадувала перекидний календар, у якому окремі сторінки можна 
змі нювати по мірі надходження нової інформації. Пізніші видання вже 
ро билися у вигляді книг. 

Згодом почали створюватися національні і регіональні Червоні книги. 
За раз такі списки видів, що знаходяться під загрозою, мають більшість кра-
їн світу. Перше видання Червоної книги СРСР вийшло у 1978 році. Чер во-
на книга Української РСР з’явилася в 1980 році. До неї було включено 85 
ви дів тварин та 151 вид судинних рослин. Другу редакцію Червоної книги 
ви дала вже незалежна Україна. Перший том, присвячений тваринному сві-
ту, вийшов у 1994 році, другий, по рослинах, у 1996 році. До другого видан-
ня було занесено 382 види тварин і 541 вид рослин та грибів. 

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

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

Усі види, занесені до Червоної книги України, розділені на кілька кате-
горій відповідно до ступеню загрози: зниклі, зниклі в природі, зникаючі, 
враз ливі, 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 
ма теріали носили рекомендаційний характер, то зараз види, занесені до 
Чер воної книги України знаходяться під охороною держави. За незакон-
не їх знищення або пошкодження середовища проживання передбачені 
знач ні суми компенсації. Постановою Кабінету Міністрів України від 7 
лис топада 2012 р. № 1030 встановлені нові їх розміри. Так, за вбиту ско-
пу, чорного та рудого шулік доведеться заплатити 120 тис. грн., за бурого 
вед медя, зубра – 130 тис. грн., за різні види кажанів – від 650 до 1000 грн., 
за мідянку, степову гадюку – 4000 грн., за незаконний збір рідкісних рос-
лин 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 
зник нення. Нове видання Зеленої книги України вийшло також у 2009 
ро ці. До нього включені 160 природних рослинних угруповань, що під-
лягають охороні. Необхідність такого видання пов’язана з тим, що види 
тва рин чи рослин неможливо зберегти поодинці, потрібна й охорона се-
редовища їх існування.

Далі наводимо кілька коротких нарисів про види, занесені до Черво-
ної книги України. 

ЧоРниЙ лЕлЕкА
Чорний лелека трохи менший за білого, відрізняється чорним забарв-

ленням оперення. Білі лише груди й живіт. Дзьоб і ноги червоні. Молодих 
не статевозрілих птахів можна впізнати за темним зеленувато-бурим ко-
льором дзьоба і тьмянішим забарвленням оперення, яке не має металево-
го 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 вели ких 
деревах у розгалуженні стовбура або на товстій боковій гілляці. В Украї-
ні найчастіше це дуби й сосни. У гірській місцевості ці птахи можуть 
гніздитися й на скелях. Будівлю чорного лелеки неважко відрізнити від 
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гнізд великих хижих птахів: вона велика – з метр чи й більше в ді¬аметрі 
– і низька, а не здіймається на дереві горою гілок, як у орлів чи орланів. 
Но возбудоване гніздо взагалі маленьке та плоске, воно може скласти вра-
ження неготового. Будують птахи гнізда з сухих гілок, вистилають всере-
дині мохом, сухою травою. У будівельних роботах беруть участь обидва 
пар тнери, один приносить будматеріал, а другий укладає його. Іноді чорні 
ле леки займають старі оселі хижих птахів або навіть своїх білих родичів. 
Гніз да використовуються не один рік, хоча цей вид мі¬няє їх і частіше за 
бі лого лелеку. 

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

Прилітають до нас чорні лелеки у третій декаді березня – першій поло-
вині квітня, трохи пізніше за білих. Через кілька днів після прильоту вже 
мож на побачити їх біля гнізд. Як правило, першим прилітає самець, хоча 
іно ді й обидва птахи разом. Самка відкладає від 2 до 5, рідко 6 або навіть 
7, білих з сіруватим відтінком яєць, які обидва птахи насиджують близь-
ко місяця. Пташенята з’являються на світ укриті сірувато-білим пухом. 
Бать  ки приносять їжу всього кілька разів на день. За нею вони можуть 
лі тати за 5–10 кілометрів від гнізда. Поява дорослих птахів біля гнізда су-
проводжується бурхливою реакцією пташенят. Їх голоси нагадують ве реск 
і ґелґотіння. Взагалі ж чорні лелеки досить мовчазні птахи. Біля гнізда 
тіль ки зрідка можна почути неголосні звуки, схожі на “чі-лі”, “че-лі”, іно-
ді ці птахи також тріщать дзьобом, хоч і не так гучно, як білий лелека.

Пташенята в гнізді малорухомі. Більшу частину дня вони дрімають, 
ле жачи на підстилці, або сидять, втягнувши голову в плечі. Тільки зрідка 
мож на побачити, як лелеченята копирсаються під ногами в пошуках за-
лишків їжі або потягуються, розправляючи ноги і крила. Молодь залиша-
ється в гнізді більше двох місяців і лише у другій половині липня вилітає 
з нього. Після цього ще тижнів зо два молоді птахи підгодовуються бать-
ками і повертаються на ночівлю в гніздо. 

Після вильоту пташенят чорні лелеки деякий час тримаються на боло-
тах і в заплавах рік. Осінній відліт проходить із серпня до початку жовт ня, 
хоча зрідка цих птахів можна побачити навіть у листопаді. Летять вони як 
пра вило невеликими зграями, іноді їх можна зустріти разом з білими ле-
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леками. Іноді можуть утворюватися і досить великі скупчення з десятків 
чор них лелек. У нас їх, наприклад, можна побачити восени на спущених 
ри борозплідних ставках, де багато легкодоступної їжі. 

Живляться ці птахи дрібною рибою та іншими водяними тваринами, 
яких здобувають на мілководді, – земноводними, комахами та їх личинка-
ми тощо. Можуть поїдати також і наземних тварин – комах, в тому числі 
са рану, змій, ящірок, дрібних гризунів. 

ЗМІЄЇД
Назва цього хижого птаха говорить сама за себе – живиться він в осно-

вному плазунами та земноводними. Змієїд, який несе у дзьобі гадюку чи 
вужа, має досить кумедний вигляд: ніби поцупив десь уривок шланга. Ба-
гаточисельним він ніколи не був, а у ХХ столітті став і зовсім рідкісним, 
через що й потрапив до Червоної книги України. Змієїд порівняно ши-
роко розповсюджений у лісовій та лісостеповій зонах, але всюди чисель-
ність його незначна. 

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

Прилітає цей птах до нас у кінці березня – квітні. Поселяється він у 
ста рих високостовбурних лісах поблизу боліт, вологих низин, річкових 
до лин. Веде прихований спосіб життя, тому побачити його вдається не-
часто навіть там, де він зустрічається. Гнізда змієїда досить характерні. 
Во ни невеликі, як для хижака такого розміру, і розташовані, як правило, 
все редині крони на бічних гілках далеко від стовбура. Частіше всього цей 
птах влаштовує гнізда на сос¬нах. Іноді займає будівлі інших хижаків. 
Ло ток вистилає гілочками хвойних дерев. У кладці завжди одне велике 
яйце білого кольору з грубозернистою шорсткою шкаралупою. Відкладає 
йо го самка у другій половині квітня – на початку травня. Насиджують 
оби два птахи 35–37 днів. Пташеня перебуває в гнізді довго – до 2 місяців, 
іно ді навіть більше. Молоді птахи після вильоту ще деякий час тримають-
ся поблизу гнізда, спочатку разом з батьками, які продовжують годувати 
їх, потім уже самостійно. Відлітають змієїди у вересні –жовтні. Зимують 
в Африці.

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 лю-
дей, а й тварин. Ученим нерідко доводилося чути, як у відповідь на його 
го лос починали вити вовки, шакали та інші звірі.
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Пугач – найбільша з наших сов. Його вага перевищує 3 кілограми, а 
роз мах крил – 2 метри. Оселяється він у старих глухих лісах. Можна зу-
стріти цих сов і в степових балках. Голос пугача можна почути протягом 
усьо го року, та найбільш активно кричать птахи під час весняного току 
– у березні – квітні. У розпал шлюбних ігор перекличка самця й самки не-
рідко переростає у своєрідний дует. Саме в цей час можна почути басови-
тий регіт, який забобонні люди приписували лісовику. 

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

У кінці березня – на початку квітня у гнізді з’являється 2–3 білих куляс-
тих яйця. Насиджує їх самка близько 35 днів. Пташенята з’являються на 
світ сліпими й безпомічними, укритими густим та м’яким жовтувато-бі-
лим 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 
тиж ні молоді пугачі справляються з цим уже самі. А через місяць вони 
за лишають гніздо, ще не вміючи до пуття літати. Молодь розбрідається 
по одинці і перебирається з землі на нижні гілки дерев. Батьки ще довго 
під годовують нащадків, які дають про себе знати голосним писком. Сім’ї 
не розпадаються до осені, аж поки підростаюче покоління не освоїть усі 
пре мудрості самостійного полювання.

Здобиччю для пугача служать різні птахи та невеликі звірі. Він може 
роз дерти навіть їжака, не допомагають тому й колючки. Без особливих 
труд нощів справляється пугач і з таким звіром як лисиця. Іноді ці птахи 
за літають до населених пунктів, де ловлять ворон та граків. 

Протягом багатьох десятиріч пугача безжалісно знищували як шкідли-
вого птаха. Проте теза про його шкідливість ґрунтується перш за все на 
дав ній неприязні людини до хижих птахів узагалі як конкурентів за здо-
бич. А зараз про шкоду говорити взагалі не доводиться, бо пугачів в Ук-
раї ні залишилося лише близько 200 пар. 

лІсоВиЙ кІТ
Колись дикий лісовий кіт був звичайним мешканцем листяних та мі-

шаних лісів Європи. На схід він зустрічався до Лівобережжя Дніпра та 
Дес ни. Зараз же в Україні він зберігся лише в Карпатах та подекуди у цен-
тральних та південно-західних областях. Загалом залишилося не більше 
400–500 котів.

Цей звір схожий на добре відомого всім домашнього Мурчика. Відріз-
няється лісовий кіт більшими розмірами та сіро-рудим тоном густої пух-
настої шерсті. Довжина дорослого самця разом із хвостом близько метра, 
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ва га досягає 6 кілограмів. Хвіст у дикого кота короткий, рівномірної тов-
щини, тупо заокруглений і ніби обрубаний на кінці. Придивіться до свого 
до машнього кота: у нього хвіст поступово тоншає до кінця. Лісовий кіт 
“тиг рової масті”. Уздовж хребта в нього тягнуться темно-бурі смуги, на 
бо ках – вузькі поперечні смужки. Кілька чорних кілець є й на хвості. Доб-
рою ознакою є й колір кінчика носа – у дикого кота він завжди ніжно-ро-
жевий, а в домашнього може бути різного забарвлення.

Оселяється лісовий кіт у глухих листяних, рідше мішаних та хвойних 
лі сах, у плавнях, густих чагарниках. Він веде нічний спосіб життя, вдень 
хо вається у дуплах дерев, нішах серед коріння, старих норах борсуків та 
ли сиць. Свої сховища звір часто змінює, кочуючи з місця на місце. По-
лює він, звичайно, під час вечірніх або вранішніх сутінок. Ясного дня 
охо че приймає сонячні ванни. По деревах кіт лазить добре, але полює, 
пе реважно, на землі. Не боїться він і сирості, тому нерідко селиться у за-
болочених місцях.

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

Гін відбувається у лютому – березні. Як і в домашнього кота, він су-
проводжується гучними “концертами” та бійками самців. Лігво своє звір 
влаш товує в надійному сховищі – у дуплі чи в норі. У квітні – травні сам-
ка приносить від 2 до 5 кошенят. Через 9–12 днів вони стають зрячими 
і вже добре тримаються на ногах. Перші півтора місяці кішка годує ма-
лят молоком, потім потроху привчає їх до м’ясної їжі. Ростуть кошенята 
швид ко, уже в червні вони починають самостійно ловити здобич, а до 
жов тня 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 малюн-
ком вздовж хребта. Черево чорнувате. Довжина може перевищувати пів-
метра. 

Оселяється степова гадюка на цілинних ділянках степу, по степових 
бал ках, узліссях, полезахисних лісосмугах. Тримається вона поблизу гус-
тих чагарників, куп хмизу та інших сховищ. Живиться в основному вели-
кими комахами, ящірками, дрібними гризунами, може розоряти пташині 
гніз да. Розмножується степова гадюка живородінням. Наприкінці липня 
– на початку серпня з’являється від 5–8 до 17 малят завдовжки 12–15 сан-
тиметрів. Наприкінці вересня гадюки збираються біля місць зимівлі. У 
цей час можна побачити їх на відкритих ділянках, де вони вигріваються 



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

92

не рухомо під променями сонця. Зимують ці плазуни в норах. Навесні, 
уже в квітні, вони знову виходять на поверхню. 

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

лекція “День знищених видів”

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

1 вересня 1914 року. Запам’ятайте цю дату. У цей день канув у без-
вість один із найбільш примітних видів птахів із будь-коли існувавших 
на Землі. Людство відзначає немало дат, пов’язаних із тими чи іншими 
по діями. Так і 1 вересня варто відмічати як день пам’яті видів, знищених 
лю диною. Це теж геноцид, не менш злочинний, ніж діяння проти роду 
люд ського.

Наш моральний обов’язок – хоча б пам’ятати про них. Адже саме люди 
ви нуваті в їх загибелі. Можливо усвідомлення вини допоможе уникнути 
та ких 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 
від бувається повільно, на зміну зниклим видам устигають прийти інші. 
Дав но вже немає динозаврів, але їх місце зайняли звірі та птахи. Люди ж 
знач но прискорили процес вимирання. Природа вже не встигає за швид-
кими змінами. Діяльність людини все більше нагадує всепланетну кос-
мічну катастрофу. Як підрахували науковці, людина прискорила темпи 
ви мирання видів у тисячі разів.

За підрахунками вчених, з 1600 року на Земній кулі зникло 85 видів 
ссав ців і 113 видів птахів. Ще гірше все виглядає, коли врахувати швид-
кість наростання цього процесу. Якщо у XVII столітті вимирав у серед-
ньому один вид за 10 років, то зараз – один вид щороку. Так ми незабаром 
пе ретворимо всю Землю у пустелю, залишивши нащадкам хіба що спога-
ди про дику природу. 

Причини зникнення видів можуть бути різними. Та більшість їх зараз 
так чи інакше пов’язані з людиною. Основні з них – пряме знищення та 
руй нування середовища існування. Багато із зниклих видів були раніше 
об’єк тами полювання або вважалися шкідливими чи небезпечними вида-
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ми. 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 міс-
ця поряд із людьми. Вже знищено цілий ряд підвидів лева, тигра, бурого 
вед медя. Вирубка старих лісів, осушення боліт, розорювання цілинних 
сте пів, створення водосховищ, забудова призводять до того, що їх меш-
канцям стає ніде жити. Деякі види пристосовуються до змінених умов і 
на віть благоденствують поряд із людиною, але далеко не всі. В Україні 
за раз 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 
ба гатьох із них жили тварини, які не зустрічалися більше ніде. Для їх ос-
таточної загибелі треба було небагато – вирубати ділянку лісу під планта-
цію, або завезти на острів кіз чи пацюків. А завезені хижаки в таких міс-
цях проводили справжнє спустошення. Тварини, які зроду не бачили кота 
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 бо-
ротьбі. Так, в Україні зараз вже майже не знайдеш європейську норку. Її 
ви тіснила завезена з метою “збагачення фауни” норка американська.

МАнДРІВниЙ ГолуБ
Історія мандрівного голуба залишається найбільш яскравим і показо-

вим прикладом бездумного і безжалісного знищення цілого виду тварин 
людь ми. 

Мандрівний голуб – це був птах середнього розміру завбільшки з на-
шого лісового голуба припутня. Він мешкав на значних просторах Північ-
ної Америки – від Великих Рівнин на заході до атлантичного узбережжя 
на сході. 

Кількість їх була неймовірною, особливо для нас – тих, хто живе в часи 
збідненої природи. Коли велетенські зграї голубів поверталися весною в 
міс ця гніздування, вони затьмарювали сонце. Ці зграї могли тягнутися 
го динами. У деяких з них американські зоологи нараховували мільярди 
пта хів! Голуби гніздилися такими ж величезними колоніями, які займали 
пло щу в сотні квадратних кілометрів. Мандрівними їх назвали недарем-
но. Ці птахи не любили довго затримуватися на одному місці. Через кіль-
ка років колонія зникала і з’являлася в іншому місці, де було вдосталь їжі. 
Гніз дилися пернаті мандрівники, як і наші голуби, на деревах. У невелике 
гніз до з гілочок самка відкладала 1–2 яйця. 
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Перші європейські переселенці знайшли для себе в Америці справжній 
“ріг достатку”. На мандрівних голубів полювали всіма можливими спо-
собами. Велика їх кількість дозволяла проводити заготівлю з розмахом. 
В хід пішли рушниці, палки, довгі жердини, якими збивали пролітав ших 
низько птахів. По них гатили з гармат і спеціальних пристроїв на зразок 
ку леметів. У колоніях зрубали дерева, щоб дістатися до вгодованих пта-
шенят. Для одних це було джерело доходу, інші стріляли вгору просто 
за ради 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 
про лунали перші голоси на захист цих птахів, диваків піднімали на сміх – 
що можна зробити такому багаточисельному птаху? І довго американські 
оби вателі не могли повірити, що голуби зникли. Ходили чутки, що вони 
ку дись відлетіли і незабаром повернуться.

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

ТАРпАн
Тарпан – це дикий кінь, найближчий родич знаменитого коня Прже-

вальського. У природі він залишився лише подекуди в Центральній Азії. 
Мож на побачити коня Пржевальського і в зоопарках, чималий табун їх є в 
Ас канії-Нова. Тарпану повезло менше. Він був повністю знищений. 

Колись дикі коні були широко розповсюджені в Європі. Степовий тар-
пан зустрічався у степовій та лісостеповій смугах від Пруту до Уралу. 
Ще в XVII ст. табуни їх можна було побачити навіть на півдні нинішньої 
Київ ської області. Були й лісові тарпани, які проживали у лісах Польщі, 
Ні меччини, Білорусі, Литви. А викопні рештки знаходять практично по 
всій лісовій зоні Європи. Коні, як бачимо, не були мешканцями лише су-
хих степів та пустель. Туди їх витіснили люди. Київський князь Володи-
мир Мономах у своєму “Поученії дітям” згадував, як ловив диких коней 
бі ля Чернігова і на Росі. 

Тарпани були трохи менші за домашніх коней, відрізнялися від них 
ши рокими грудьми і великою головою. У молодих тварин шерсть була ру-
дуватою, потім масть ставала мишастою з чорним пасмом вздовж хребта. 
Чор ними були також хвіст, грива і ноги нижче колін. 

Дикі коні жили великими табунами, у яких можна було налічити кіль-
ка десятків, а то й сотень голів. Табун складався із сімейних груп з одного 
же ребця та кількох кобил. Коні трималися у відкритих степах, подалі від 
лю дей, були дуже обережними. 
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Дикі коні з давніх часів були об’єктом полювання. М’ясо використовува-
ли в їжу, із шкір шили одяг. Спіймати степових коней було дуже важко. 
Во ни були надзвичайно прудкими і витривалими, жоден домашній кінь 
не міг їх наздогнати. Тому полювали на тарпанів частіше всього взимку, 
за ганяючи до крутих балок, де коні застрягали в глибокому снігу. По мірі 
ос воєння степів полювання перейшло у відверте знищення. Тарпани за-
важали землеробству та скотарству, відбивали домашніх кобил. У першій 
по ловині XIX ст. вони були практично повсюди знищені. Залишки їх до-
били у 1870-х роках на Херсонщині. Останній жеребець помер у стайні 
бі ля Миргорода у 1918 році.

ТуР
Дикий бик тур був предком свійської худоби. В історичні часи він зу-

стрічався від Північної Африки до Північної Європи та від Близького 
Схо ду до Тихого океану. На єгипетських фресках можна побачити сцени 
по лювання на турів. Але там їх знищили ще у III тис. до н. е. В Європі 
ту ри протрималися значно довше. Ще у XIV ст. вони траплялися у глухих 
за кутках Західної та Центральної Європи. Найдовше дикі бики зберегли-
ся у Польщі та в Литві. Останнє їх стадо жило в королівському лісництві 
не подалік від Варшави. Остання туриця загинула тут у 1627 році. 

Це був великий звір чорної або гнідої масті з великими загнутими впе-
ред рогами і світлим “пасом” уздовж спини. Дорослий самець міг досяга-
ти 2 м висоти і 800 кг ваги. Про силу звіра говорять свідчення мисливців. 
Во лодимир Мономах згадував, що тур підняв його на роги разом із конем! 
Ко рови були менші за розмірами і відрізнялися від биків рудувато-бурим 
за барвленням. 

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

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

лекція “у природи є свої права”

Мета: показати, що поваги і захисту потребує не тільки кожна люди-
на, 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. Ма-
трос, 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 ... бом-
би 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 
якіс но нові відносини людей і природи. Від цього, зрештою, залежить і 
ви живання самого людства.

Ми повинні зрозуміти дві важливі речі. По-перше, людське суспіль-
ство – складова частина біосфери Землі, жити поза нею людина не може. 
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 іс-
нування, 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 сво-
їх родичів і збиткується над ними? Ми багато говоримо про милосердя. 
Але чомусь все обмежується лише милосердям до людей. Але ж людина 
тіль ки тоді зможе досягти справжніх вершин духовної досконалості, коли 
бу де жити в гармонії з природою. Дійсно як брат, нехай старший і більш 
ро зумний, але не як підкорювач і завойовник. 

Людина повинна “потіснитися” і дати можливість нормально існувати 
ін шим формам життя. Вони теж мають право на існування. З цієї точки 
зо ру на багато речей доведеться дивитися по-іншому. Наприклад, необ-
хідність порятунку від зникнення рідкісних видів тварин і рослин аргу-
ментується частіше всього тим, що людство не зможе використовувати 
їх у майбутньому для своїх потреб. Але чому, власне, доля цілого виду 
по винна залежати від того, чи бачимо ми йому утилітарне застосування?
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Відносини між людьми регулюються етичними нормами. Вони мо-
жуть закріплюватися по-різному – релігійними заповідями, звичаями, за-
конодавчими актами, громадською думкою тощо. Моральна відповідаль-
ність людини не повинна обмежуватися її найближчим оточенням – сім’я, 
дру зі, сусіди. Є взагалі загальнолюдські цінності та етичні норми, які не 
за лежать від національності, віросповідання, філософських поглядів і т.п. 
Еко логічна 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 відрізня-
ються світоглядними основами. 

Антропоцентрична етика розглядає природоохоронну діяльність 
че рез призму інтересів суспільства. Це видно вже з назви – в центрі всьо-
го 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 
ві домо, “для нинішнього і прийдешніх поколінь”. Природа існує для лю-
дини, вона є “коморою” усіляких ресурсів, слугує для задоволення наших 
ма теріальних та духовних потреб. Тварини та рослини оберігаються як 
“ге нофонд”, який може знадобитися в майбутньому. 

Біоцентрична етика поширює нашу моральну відповідальність на 
всі живі істоти, незалежно від їх “корисності”. Всі вони мають право на 
жит тя, внутрішню цінність, розглядаються як суб’єкти моралі. У центр 
ста виться життя як таке. Власне, основи біоцентричної етики (біоетики) 
зро зумілі кожній дитині: кота не треба мучити не тому що це забороняють 
стар ші, а тому що йому боляче, пташка також хоче жити і т.п. Біоетика 
на буває все більшого розповсюдження у різних галузях нашої діяльності. 
На приклад, у медицині при проведенні дослідів над тваринами, випробо-
вуванні різних лікарських засобів забороняється це робити без знеболю-
вання, жорстокими способами. Недавно в Україні, першій із країн СНД, 
жор стоке поводження з тваринами було заборонене законом. 

Одним із фундаторів біоцентричної етики був видатний австрійський 
фі лософ, лікар, гуманіст, лауреат Нобелівської премії миру Альберт 
Швей цер. У своїй знаменитій книзі “Етика благоговіння перед життям” 
він заклав основи нового вчення. Суть його в тому, що людина, заподію-
ючи шкоду іншому життю, повинна усвідомлювати це і робити тільки те, 
що справді необхідне. Тобто ми не можемо зовсім обійтися без того, щоб 
від бирати життя в інших істот або робити їм зле. Людина повинна їсти, 
одя гатися, захищатися. Але робити це треба тільки в тому разі, якщо є 
не обхідність. І людина повинна кожного разу це оцінювати і зважувати 
на слідки своїх дій, розуміти, що вона бере на себе вину за загибель ін-
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шої живої істоти або заподіяну шкоду. Наприклад, одна справа, коли діти 
зби рають гриби в лісі у їжу, і зовсім інша – коли штурхають їх ногами, 
без глуздо знищуючи.

Екоцентрична етика йде ще далі. Вона поширює нашу моральну 
від повідальність на всю природу – живу і неживу. З цієї точки зору вну-
трішню 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 еколог 
і природоохоронець Олдо Леопольд (до речі, він віддав своє життя, ряту-
ючи природу – помер від серцевого нападу, коли гасив лісову пожежу). 
Він писав, що етика спочатку стосувалася лише відносин між індиві дами, 
але досі немає етики, яка регулює взаємовідношення людини із зем лею, 
з тваринами і рослинами, що живуть на ній. О. Леопольд назвав своє 
вчення “етикою землі”. Найвища цінність, на його думку, – земля, тоб-
то, екосистема, якщо вживати сучасні терміни. Людина повинна стати не 
узурпатором і завойовником, а рівноправним членом і громадянином сус-
пільства живих істот, які населяють Землю. О. Леопольд сформулював 
“золоте правило”, за яким можна оцінювати наші дії: “... хороший будь-
який захід, що сприяє збереженню цілісності, стабільності і краси біо-
тичного угруповання. Все ж, що цьому перешкоджає, зле”. Основи етики 
зем лі О. Леопольда викладені у чудово написаній книзі “Календар піща-
ного графства”, яка вийшла у російському перекладі в 1983 році. Етична 
сис тема О. Леопольда була розвинена далі його послідовниками – Б. Кел-
лікоттом та ін. 

Екологічна етика тісно пов’язана з природоохоронною наукою. Зрозу-
міло, що оцінити згадані вище цілісність і стабільність природних екосис тем, 
результати нашого впливу на них можна тільки на основі наукових даних. 

З позицій екологічної етики треба переглянути багато наших підходів, 
зви чок, традицій. Змінити чи взагалі відкинути треба в першу чергу ті, 
кот  рі сприяють знищенню інших живих істот, збідненню природи Землі. 
На приклад, 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 
кві тів, така дія вже аморальна. І коли дівчина відмовиться взяти такий по-
дарунок, пояснивши чому, наступного разу хлопець не стане такого роби-
ти. Квітів у лісі буде більше, а земля, на якій ми живемо, – красивішою.

З точки зору екологічної етики змінюється і роль заповідників. Це не 
ді лянки, де ми зберігаємо ресурси “для прийдешніх поколінь”, а місця, 
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від ведені дикій природі, де вона може жити за своїми законами при міні-
мальному втручанні людини. 

Будь-яка жива істота прагне захопити якомога більше життєвого про-
стору і ресурсів. Такий “біологічний егоїзм” зрозумілий – в умовах суво-
рої боротьби за існування інакше не виживеш. Але людина вважає себе 
ви щою за всі інші живі істоти в духовному плані. Тоді, щоб виправдати 
це, вона повинна піднятися над своїми егоїстичними прагненнями. Доб-
ровільно поступитися “місцем під Сонцем” не зможе жодна тварина. Са-
ме це буде свідчити про нашу перевагу і духовну зрілість.
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Цикл розповідей “пташиний календар”

Мета: дізнатися про явище перельотів, про хід весняної міграції та зви-
чаї, 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 
роз  повіді демонструються презентації, в яких представлені деякі з видів 
пта  хів, про які йдеться. За бажання перед заняттям можна дати завдання 
уч  ням знайти матеріали по народних звичаях, пов’язаних з птахами, про 
яких ітиме мова у розповіді, і запропонувати їм бути співдоповідачами.

пРоВІсники ВЕсни
Переліт птахів із давніх давен вражав людей своєю загадковістю та 

гран діозністю. Звичайні наші пернаті мешканці раптово зникали восени і 
так само несподівано з’являлися весною. Слідом за ними приходило теп-
ло, відроджувалася після тривалого зимового сну природа. Не дивно, що 
пе релітні птахи стали провісниками весни. Куди тільки не відправляла 
їх на зиму людська уява – від найближчої криниці чи ставка (вважалося, 
на приклад, що ластівки зимують під водою) до ... Місяця. Ви коли-небудь 
за думувалися, чому ми говоримо: “Птахи відлітають у вирій”? Вирій – 
рай стародавніх слов’ян. Птахи практично в усіх народів уважалися посе-
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редниками між небом і землею, посланцями богів. Люди вірили, що саме 
до них вони й відправляються на зиму. Перелітних птахів на Русі так і 
на зивали “вирійними”. 

Колись наші далекі предки і новий рік зустрічали за прильотом пер-
ших весняних птахів. Лише згодом його стали приурочувати до певних 
дат – 1 березня, 1 вересня, і нарешті – 1 січня. Причому саме переліт-
ні птахи “виконували обов’язки” Діда Мороза, якого ніхто не уявляє без 
міш ка з подарунками. 

В українців був цілий період зустрічі весни близько місяця – від появи 
пер ших птахів приблизно до Благовіщення. За давніми анімістичними ві-
руваннями, весні треба було допомогти прийти з вирію на землю. Для 
цьо го її закликали. Звертання часто йшло до птахів як “носіїв” весни. 
Вес нянки, які зараз стали просто красивими народними піснями, колись 
були своєрідними ритуальними текстами-заклинаннями. 

Із закликанням весни пов’язаний і давній звичай випікання “жайворон-
ків”. Робили їх у вигляді пташиних фігурок, часто з розправленими крила-
ми. Зараз вони лише символічна данина традиції, але колись це був важ-
ливий 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 
ра зом 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, по-

льовий жайворонок, шпак, чайка, білий лелека, сірий журавель, сільська 
лас тівка, зозуля, соловей та ін. Окремі види більше шанували в різних 
міс цевостях. Крім того, у птахів була певна “спеціалізація”. Так, в україн-
ців 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 
при літають із вирію і душі новонароджених та предків. Останні – для 
за хисту врожаю. Відгомін цих вірувань дійшов до нас у вигляді добре ві-
домого всім повір’я, що лелеки приносять дітей. Просто трактовка його 
спер шу була значно ширшою: люди вірили, що лелека приносить нове 
жит тя на землю після довгої зимової ночі. 

Зрозуміло, що птах, який прилетів із раю, від богів, та ще й приніс із 
со бою весну, повинен мати надзвичайні можливості. І дійсно, поява пер-
натих вісників була не просто великою радістю для людей. Їх зустрічали 
як своєрідні божества, зверталися до них із молитвою. Численні веснян-
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ки і приповідки, якими зараз зустрічають пернатих хіба що діти, були 
ко лись молитвами і заклинаннями, з якими зверталися люди до птахів. 
Во ни просили в них урожаю, здоров’я, достатку і т.д. Як і всяким божес-
твам, птахам приносили жертви. Зараз вони вже мають чисто символічне 
зна чення. Наприклад, птахам пропонували матеріал для побудови гнізд. 
По бачивши першу зграю гусей, діти підкидали угору трохи соломи й ви-
гукували:

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”. Ластів-
кам 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, жертвоприно-
шення вже не такі символічні. Наприклад, казахи як одного з вісників 
вес ни шанували орлана-білохвоста. Відмічаючи його приліт, вони різали 
ба рана і нутрощі вішали на сучок під гніздом.

Віра в магічні здібності “вирійних” птахів була великою. За старим 
ук раїнським повір’ям, якщо побачивши першу ластівку, кинути жменю 
зем лі на грядку, сказавши: “Кріп сію”, він дійсно виросте. Перша ластівка 
бу ла 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 пер-
ших журавлів, брали під ногами землю і потім сіяли її разом з просом. 
Вва жалося, що вона сприяє кращому врожаю. Цікаве повір’я є в косів-
ських сербів. Той, хто перший раз у цьому році побачить лелеку, повинен 
зав мерти 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 
ін ших паразитів. 

Є також численні гадання, пов’язані з перелітними птахами. Коли дів-
чина навесні вперше побачить пару лелек – вийде цього року заміж, са-
мотнього – ще буде дівувати. Якщо закохані разом побачать перший раз 
па ру ластівок – буде весілля. Зустрівся перший лелека в польоті – рік буде 
щас ливим, стоячий – десь не повезе. Прилетів лелека чистим – буде сухе 
теп ле літо, брудним – холодне й дощливе. Чим більше в першому весня-
ному ключі нарахуєш журавлів, тим кращий буде врожай.

Коли прилітають найперші перелітні птахи, залежить від місцевості. 
Зро зуміло, що в південних областях України вони з’являються раніше, 
ніж на Чернігівщині та Сумщині. Раніше перелітних птахів можна поба-



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

102

чити і на великих водоймах, де є незамерзаючі ділянки. Так, великі ба-
клани на Дніпрі зараз з’являються вже в середині лютого, а жовтоногі 
мар тини взагалі “прилітають” по кілька разів за зиму: коли притиснуть 
мо рози, вони відкочовують південніше і повертаються з настанням відли-
ги. Одними з перших провісників весни тривалий час уважалися граки, 
про те вони зараз зимують у багатьох населених пунктах, тому про їх при-
літ 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
Березень – це пора танення снігу, появи перших проталин та ділянок 

від критої води. Як тільки земля починає звільнятися від снігу, прилітають 
перші зерноїдні птахи. Вже на початку березня можна почути пісню по-
льового жайворонка, побачити перші зграї шпаків, зеленяків, коноплянок. 
Починають летіти гуси, лебеді, журавлі. Дуже рано прилітає голуб-си-
няк. На водоймах з появою вільних від льоду ділянок з’являються кач ки. 
Передусім це крижні, а також свищі та шилохвости. Разом з ними при-
літають і великі норці та річкові мартини. Трохи пізніше можна побачи-
ти чирків-тріскунців. По берегах водойм одними з перших з’являються 
сі рі та великі білі чаплі, білі плиски. На луках починають зустрічатися 
чай ки. 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 ле-
леку, а згодом – і його чорного родича. Біля будівель з’являється чорна 
го рихвістка, на пустирях – чорноголовий чекан. В очеретяних заростях 
по чинає кричати бугай. 

Приходить весна й до лісу. Першими пожвавлюють його птахи, які 
ні куди не відлітають. Вже на початку березня сонячним ранком можна 
по чути барабанний дріб дятла. А синиці та повзики співають за теплої 
по годи ще з січня. У середині березня ліс починає дзвеніти від гучних пі-
сень зябликів. На узліссях та вирубках можна почути мелодійний спів лі-
сового жайворонка. Пізніше прилітають чорні та співочі дрозди, вільшан-
ки. 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 трима-
ються зграйки снігурів. На водоймах до кінця місяця ще можна побачити 
великих крохалів та гоголів. 

пТАШиниЙ кАлЕнДАР – кВІТЕнЬ
Якщо приліт птахів у березні значною мірою залежить від широти міс-

цевості та погодних умов, то строки прильоту у квітні вже більш стабільні. 
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На початку місяця прилітає чорний шуліка, очеретяний лунь. На великих 
во доймах можна побачити скопу. У першій половині квітня у більшості 
об ластей України вже прилітають сільські ластівки. З’являються й інші 
ко махоїдні птахи – кам’янки, одуди. У чагарниках біля водойм починають 
спі вати синьошийки, можна почути тихий посвист ремеза, а в заростях – 
гуч ний свист погонича. На березі можна побачити рибалочку. У середині 
квіт ня на луках з’являються жовті та жовтоголові плиски, а дещо пізніше 
– луч ні чекани та лучні очеретянки. Прилітають берегові та міські ластів-
ки. У кінці місяця в очеретяних заростях вже лунає гучний спів великої 
оче ретянки, на великих ріках з’являються річкові крячки. У населених 
пун ктах можна почути прудку кропив’янку. 

Справжнє пташине розмаїття у квітні в заплавах рік, які затоплюються 
по вінню. На мілководді тримаються зграї різноманітних куликів, далі на 
во ді – качки, мартини, норці. Можна побачити й зграї гусей, що зупини-
лися на відпочинок. 

З першої половини квітня на узліссях починає співати лісовий щеврик. 
Все більше птахів з’являється у лісі. У середині квітня прилітають кру-
тиголовки, весняні та жовтоброві вівчарики, чорноголові кропив’янки, 
стро каті та білошиї мухоловки. З третьої декади квітня вже чути кування 
зо зулі, 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 зустріча-
ються гоголі та омелюхи. 

пТАШиниЙ кАлЕнДАР – ТРАВЕнЬ
У травні прилітає вже небагато птахів. У кінці квітня – на початку 

трав ня прилітає звичайна горлиця. У лісі з’являються малі мухоловки, 
івол ги, берестянки, на узліссях та в заростях чагарників починають співа-
ти сірі, садові та рябогруді кропив’янки. З хижих птахів пізно прилітає 
осо їд. У населених пунктах лише на початку травня з’являються чорні 
сер покрильці. На луках та узліссях у першій декаді травня починають зу-
стрічатися тернові сорокопуди, сірі мухоловки. На водоймах з’являються 
бо лотяні крячки. Лише в першій половині травня прилітають золотисті 
бджолоїдки. 
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Розділ 7.
пРоВЕДЕннЯ ДискусІЙ 

ТА кРуГлих сТолІВ

Дискусія “Чи потрібен дим над містом?” 
щодо проблеми спалювання листя та палів сухої трави

Мета: довести недоцільність випалювання листя та сухої трави, роз-
вивати навички доброзичливого спілкування з опонентами, виховувати 
дбайливе ставлення до природи. 

хід заняття 
I. підготовча робота. 
Учням пропонується ряд дискусійних 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 місту їдеш через суцільний дим, а вночі – неначе через вогняне 
мо ре. Спробуємо відповісти на запитання: навіщо потрібно спалювати 
листя та випалювати траву? Чи це доцільно?

ІІІ. хід дискусії.
З приводу спалювання листя точки зору учнів відразу розділяються. 

Час тина дітей вважає, що спалювати листя необхідно для підтримання 
чис тоти. Інші відмічають, що коли спалюють листя, в місті стає важко ди-
хати, залишаються неохайні вогнища. Кожна зі сторін намагається наво-
дити свої аргументи. 

Під час дискусії можна звернути увагу учнів на те, що з димом у повіт ря 
вилітають поживні речовини, які могли б повернутися у ґрунт, якби лис тю 
дали перегнити, і тоді рослини не потрібно було б підживлювати. Спа лювати 
листя бажано лише тоді, коли дерева уражені шкідниками. Тоб то в більшості 
випадків випалювання недоцільне, тим більше, що дим не гативно впливає 
на здоров’я людей із хворобами дихальних шляхів та серця.

 Подібне спрямування має відбуватись непомітно, через короткі комен-
тарі або запитання, наприклад: “Я від того диму починаю задихатись, і го-
лова болить” чи “У лісі ж листя перегниває, а в листовому опаді живуть 
ба гатоніжки. Хіба в місті листя не може згнити?” або “Може, якби листя 
при копати, то менше треба було б добрив? Ще б і економія була”. Як пра-
вило, такі ремарки змінюють напрямок дискусії, звертають увагу дітей на 
інші аспекти проблеми. 
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Про випалювання трави одні кажуть, що воно необхідне, щоб краще 
рос ла 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 
ди витися, як все горить. Тут бажані такі коментарі: пали спричинюють 
за гибель лісів, у вогні гине безліч тварин, спалювання трави – це втрата 
ґрун том поживних речовин.

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

ви сновку, що будь-які пали небажані, а розваги з вогнем небезпечні і 
спри чиняють багато проблем. Тому краще обходитись без них, а міста 
ста нуть чистішими без димів. А якщо ми хочемо, щоб в містах було мен-
ше сміття, то краще просто не смітити.

V. підсумок заняття. 
Учні вирішують не тільки не влаштовувати пали, а й розповідати всім, 

що пали непотрібні і шкідливі.

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 неетич-
ним; розвивати навички аргументації; виховувати любов до тварин та ба-
жання дотримуватись чистоти.

хід заняття 
I. підготовча робота. 
Ви знаєте про таку неприємну хворобу, як грип. Досить недавно з’яви-

лася одна з його форм, яка отримала назву пташиного грипу. Чому пташи-
ного – 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 знищу-

вати тварин, які є переносниками захворювання – не тільки птахів у зв’яз-
ку з пташиним грипом, а взагалі будь-яких тварин.

ІІІ. хід дискусії.
При проведенні даної дискусії бажано використати вправу “Обери по-

зицію”. Використовують її для того, щоб показати різноманітність погля-
дів на ту чи іншу проблему. Після викладу різних точок зору деякі учас-
ники можуть змінити свою думку.
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Дана дискусія щодо знищення птахів показує майже повну, без будь-
якої підказки з боку вчителя одностайність учнів у вирішенні питання – 
май же всі заявляють, що знищення тварин неприпустиме. Відрізняється 
ли ше аргументація. Можна виділити три основні групи аргументів, при-
чому кількість учнів, що їх висловлюють, приблизно однакова. Це небез-
пека для екосистеми (добре, ну винищимо ми всіх птахів – а потім жуки 
з’ї дять всі ліси), небезпека поширення захворювання на інші види тварин 
(ми підстрелимо хворих птахів – а їх з’їдять коти чи собаки, і теж захво-
ріють, а ми все одно заразимось – від них), і неприпустимість через не-
етичність такого підходу (ми ж не вбиваємо хворих людей, щоб не зарази-
тись – то яке ми маємо право вбивати хворих тварин?). Цікаво, що ті уч ні, 
які висловлюються за знищення тварин, досить швидко відмовляють ся 
від цієї ідеї після “вбивчого” аргументу однокласників – “якщо ти сам 
хво рий, то що, тебе теж краще вбити?” (ця ідея виникає постійно, в різних 
класах, і без допомоги вчителя). Як підтвердження правоти учнів що до 
недоцільності знищення тварин можна навести такий приклад. Тоталь-
ний відстріл в Африці великих тварин для знищення сонної хвороби ні до 
чо го не привів – адже виявилося, що її резервуаром можуть бути дрібні 
гри зуни, яких не перестріляєш.

Наступне питання – що ж робити. Учні пропонують гігієнічні заходи 
(не чіпати незнайомих тварин, мити руки, не пити водичку з річки) і від-
разу звертатися до лікарів при захворюванні (а то на всіх в класі начхаєш 
– і всі будуть хворіти). Вчитель підказує, що дійсно такі захворювання 
най частіше виникають в тих країнах, де люди не дотримуються чистоти і 
де в одному будинку живуть люди, худоба, свійська птиця. Епідемії грипу 
– далеко не перше, що було наслідком антисанітарії. Так, страшні епіде-
мії чуми, що прокочувалися у середньовіччі Європою, були пов’язані з 
брудом. У європейських містах того часу не було каналізації. Помиї час-
то-густо виливали прямо з вікон. Інколи по вулицях через це просто не 
мож на було пройти без ходуль. Зрозуміло, що в містах розводилася сила-
си ленна пацюків, на яких годувалася безліч бліх, які, власне, чуму і пере-
носили.

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

до поможе у боротьбі з епідеміями, може призвести до екологічних ката-
строф і взагалі неприпустиме з етичної точки зору. А для того, щоб захво-
рювань було якомога менше, потрібна чистота та вчасне лікування.

V. підсумок заняття. 
В кінці заняття учні пропонують не чіпати диких тварин, тримати в 

хо роших умовах свійську живність, а також вирішують, що необхідно до-
тримуватися чистоти, в тому числі і в класі. 
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круглий стіл “Чиста вода: без неї – біда”

Мета: Звернути увагу учнів на те, що чистої води через недбальство 
лю дини стає все менше, що без чистої води потерпають і люди, і природа; 
на вчити найпростіших навичок збереження води; розвивати мовленнєві на-
вички; виховувати бажання економно використовувати запаси питної води.

Вода дорожча за золото, мала крапля води 
висікає з піску зелену іскру – билинку.

А. де Сент-Екзюпері
Планета людей

Проведення круглого столу передбачає дотримання певних правил. 
Для досягнення позитивного результату і створення ділової атмосфери 
не  обхідно передбачити кількість учасників, встановити регламент висту-
пів, забезпечити відповідне оформлення приміщення (бажано, щоб “круг-
лий стіл” був дійсно круглим, що сприяє груповому спілкуванню).

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

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

якіс ної очистки стічних вод потрібне якісне сучасне обладнання (правда, 
за раз шукають шляхи здешевлення очистки стічних вод). А воно дорого 
кош тує. Чим дорожче обладнання, тим дорожчою буде продукція заводу. 
До рогу продукцію купить менше людей, завод може зазнати збитків. В 
той же час за забруднення води на завод накладаються штрафи. Якщо 
штра фи незначні, простіше їх заплатити і продавати більш дешеві товари, 
за бруднюючи воду. Але якщо підприємство забруднює воду, люди можуть 
пе рестати купувати товари, що виробляються на ньому. А для того, щоб 
так сталося, потрібно, щоб вони про це знали. Розповісти про небезпечні 
під приємства можуть журналісти.

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

є причиною багатьох захворювань. Так, якщо у воді багато хвороботвор-
них мікробів, легко можна отримати епідемію. Через брудну воду можна 
за разитися захворюваннями шлунково-кишкового тракту до смертельно 
не безпечної холери включно. При вживанні води, в якій є велика кіль-
кість отрутохімікатів (наприклад, з полів), починаються отруєння. Вода, 
за бруднена радіоактивними речовинами, навіть у дуже малій кількості, 
сприятиме збільшенню захворювань на рак. Тому чистота води – це здо-
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ров’я людей. Нехтування якістю води дорого коштує: ціна якості води 
– життя людей.

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

ня. Так, не можна набрати кружку води з Дніпра та випити її без ризику 
за хворіти. Як мінімум, цю воду треба прокип’ятити, щоб не заробити про-
блем зі шлунково-кишковим трактом. А якщо врахувати, скільки стічних 
вод потрапляє до нього, то стає зрозумілим, що таку воду краще не вжива-
ти. Але в цілому ряді міст іншої води, крім дніпровської, немає. Тепер ви-
никає питання: звідки взятися здоров’ю? Найкраща, найякісніша вода – в 
артезіанських свердловинах. Та, на жаль, деякі підприємства використо-
вують її для відмивання продукції. Наслідки відомі – це зникнення води 
в колодязях навколо таких підприємств, забруднення чистої питної води. 
І забруднення річок неочищеними стічними водами, які зовсім недавно 
бу ли найкращою питною водою, яку в світі цінять на вагу золота.

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

во ді 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 ви ду 
живе в тій водоймі, яку отруїли. Вплив забруднень не обмежується тіль ки 
водними мешканцями. На забрудненій річці без риби нема чого роби ти 
ри боїдним птахам. Комахи, личинки яких живуть у воді (наприклад, ко-
марі), становлять суттєву частину раціону дрібних птахів. Їх зникнення 
за лишає птахів голодними. Тварини, що використовують такі річки як во-
допій, приречені на хронічне отруєння. Відомі ситуації, коли потраплян-
ня отрути у річку (наприклад, при аваріях очисних споруд хімічних під-
приємств) перетворювало її на повністю мертву стічну канаву. Гинуло все 
жи ве, 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 та-
ко му “харчуванні” швидко росте. А те, що виросло, можна використовува-
ти для переробки на папір, паливні брикети тощо. А ще чистити воду до-
помагають 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 зава-

риш чай або каву. А ще треба вимити овочі, фрукти, посуд. Треба, щоб 
ру ки при приготуванні їжі були чисті. Але саме на кухні можлива суттєва 
еко номія води, доступна кожному. Перша порада – не залишати відкри-
тим кран, коли нічого не миєш. Друга – не зливати жир у воду, краще від-
правити його до сміття. Так і посуд легше мити, і води менше витратиш. 
А ще брудні овочі можна на кілька хвилин залити водою – бруд відмокне 



Екохвилинки  у початковій школі

109

та змиється набагато легше. Якщо ж ви вирішили поїхати на берег річки, 
при дбавши приготовані нами страви, ми нагадуємо: все неїстівне – з со-
бою 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 

на шій газеті, як зекономити воду – адже це поради, які дозволяють нашим 
чи тачам 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, 
впли ваючи на підприємства-забруднювачі.

хід заняття 
I. підготовча робота. 
Учням пропонують згадати, заради чого відбувалися війни. Більшість 

уч нів відповідає, що хтось напав на чиюсь землю, і цю землю прийшлося 
бо ронити від нападників. Тоді вчитель підказує, що війни йшли за терито-
рії, за землі, раз їх хтось хотів захопити. Та невдовзі, не виключено, війни 
за землю зміняться війнами за воду. Адже на землі стає дедалі менше чис-
тої води, особливо прісної. Багато куди вже приходиться завозити воду в 
цис тернах або пляшках, адже місцева стала непридатною для споживан-
ня. В ріки та моря зливаються відходи виробництва, дощами змиваються 
от рутохімікати 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 зроби ти 
кожен з нас для того, щоб вода лишалася чистою. Адже…

Без води не може пташка,
Навіть будь-яка комашка.
І дерева хочуть пити,
І усі барвисті квіти.
Без води не звариш їжу,
Без води не вмиєш личко.
І купатись добре в річці
У яскравий літній день.
Без води нема життя.
Тож давайте берегти
Цей природний скарб Землі!
III. хід круглого столу. 
Учням пропонується вирішити проблему забруднення річки стічними 

во дами “заводу, директор якого завітав” на круглий стіл. Учні пропону-
ють різні методи запобігання забрудненню річки, дають поради “директо-
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ру”. Якщо він поводиться агресивно, відмовляючись очищувати стоки, 
пе реходять до стратегії впливу громади та засобів масової інформації. В 
хо ді дискусії порушується питання особистої діяльності по збереженню 
во ди. Слід відмітити, що учні мають активно використовувати надану на-
передодні інформацію. 

IV. узагальнення та систематизація знань учнів. 
Наприкінці заняття учні виписують на дошці список порад “директо-

ру” щодо очистки води, а також записують інструкцію для кожного по 
ко  ристуванню водою. Учні, які добре знайомі з комп’ютером, набирають 
і роздруковують, роздають на наступний день всім учасникам круглого 
сто  лу та і взагалі всім бажаючим з порадою прикріпити вдома біла крану.

поради щодо економного використання води:
1. Під час чищення зубів виключай воду.
2. Закривай кран, якщо з нього крапає вода. Економніше відремонту-

вати кран.
3. Слідкуй за собою, щоб зменшити кількість прання.
4. Не мий посуд проточною водою, закрий раковину пробкою та на-

бери воду для замочування посуду. Це збереже половину кількості 
води, що зазвичай використовуєш.

5. Коли миєш овочі та фрукти, закривай раковину пробкою.
6. Не охолоджуй гарячі предмети під проточною водою.
7. Не поливай сад питною водою. Використовуй назбирану дощову воду.
8. Приймай душ замість ванни.

Гра “Коли я вмиваюся” (за принципом “Світлофор”).
 Коли я вмиваюсь і чищу зуби я:

– розмірковую лише про свої проблеми;
– захоплююсь водою – це дивна рідина;
– витрачаю стільки води, скільки побажаю;
– економити воду безглуздо, адже батьки за неї платять;
– закриваю кран на час, поки чищу зуби;
– проблема води – це проблема дорослих, нехай вони її розв’язують;
– погано закручую крани;
– кличу дорослих, коли вода крапає з крану та прошу полагодити кран.

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

мо же 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 купувати продукцію тих підприємств, які забруднюють воду.
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Розділ 8.
пРоВЕДЕннЯ ІГоР, 

ВІкТоРин ТА ТРЕнІнГІВ

Вікторина “Що ми чуємо?”

Мета: звернути увагу дітей на природні звуки навколо них, вчити по-
ведінці в природі; розвивати спостережливість та увагу, виховувати ін-
терес до пізнання природи. 

обладнання: презентація або записи звуків природи (на диску, папка 
“Вікторина “Що ми чуємо”), папір для запису відповідей; призи-роз-
мальовки для всіх та призи переможцям.

Мокнет перо, лапки зябнут от холода.
Мы пролетаем над крышами города.

В шуме моторов гусиного гогота не услыхать…
Головы вверх, люди! Мы еще живы!
Вечным укором и вечным призывом

Тем, кто не умеет летать.
Е. Коблик

Вікторина проводиться у 3 або 4 (за необхідності) етапи для окремих 
гравців або команд. Завдання поступово ускладнюються. Кращим варіан-
том є командна гра, оскільки у групі визначення звуків більш ефективне.

Завдання І етапу легко виконують всі учні, його можна вважати під-
готовчим: запропонувати згадати, де діти могли чути такі звуки, вгадати, 
про яку погоду вони свідчать.

ІІ етап виконає більшість учнів. Саме на цьому етапі дітям пропону-
ється 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 склад-
ними завданнями для визначення єдиного переможця.

Звичайно, на будь-якому етапі можна використовувати не всі звуки, 
оскільки вони наведені в більшій, ніж необхідно, кількості для можливос-
ті маневру з ілюстраціями або по часу, також можна переробляти презен-
тацію. Проте є три види, які бажано представляти або всі, або – жодного: 
це журавель та лелека, яких зазвичай плутають за зовнішностю, та жура-
вель і гуси, яких плутають за голосами.
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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.

хід заняття
I. повідомлення теми і мети заняття. 
Сьогоднішнє заняття присвячене тому, що ми чуємо навколо себе. На-

скільки 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.
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2. Пропонується кілька запитань, що стосуються звуків природи. На-
приклад: “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 відповідями у презентації. Кількість балів дорівнює кіль-
кості правильних відповідей.

2. Учням пропонується вгадати звуки ІІ етапу вікторини (“Де це?”). 
Це вправа значною мірою на уяву. Учні мають вказати, де можна почути 
ці звуки. Кількість 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 дале-
ко не всі види. 

4. При наявності двох переможців можна провести “Конкурс еруди-
тів” 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. 

Вікторина “Запитання на прощання”

Мета: дізнатися більше про природу та її охорону, цікавитися біологіч-
ними питаннями у позашкільний час, розвивати логічне мислення та 
кміт ливість, вчитися працювати з літературою.

Це вікторина, досить сильно розтягнена у часі. Питання – від найпрос-
тіших, на які всі знайдуть відповіді, до складних, що потребують або по-
шуку інформації, або кмітливості. Вона може проводитись як на екохви-
линках, так і на основних уроках. Запитання (1 або 3) задається у кінці 
уро ку, а відповіді учні мають принести на наступне заняття. Щоб їх знай-
ти, вони мають самостійно відшукати інформацію. Відповіді приносять 
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за писаними на листочках, і віддають учителю. Перед початком уроку 
учи тель дає правильні відповіді. Після цього листочки з відповідями на 
да ний тур вже не приймаються. На одному з занять підводять підсумки 
вік торини. Перемагає той, хто дав найбільше правильних відповідей.

питання вікторини
1. Які квіти в лісі весною розпускаються найпершими?

Підсніжники.
2. Які з наших дерев весною виділяють сік?

Береза, клен, граб.
3. Омелюхів у наших краях можна побачити лише взимку. Звідки вони 

прилітають?
Омелюхи гніздяться на півночі лісової зони Євразії.

4. Яка з наших качок є “однофамільцем” відомого письменника?
Гоголь.

5. Які птахи співають не тільки вдень, а й уночі?
Соловейки, очеретянки. 

6. Який із сучасних птахів найбільший? А яких гігантських птахів 
знищили люди?
Найбільший сучасний птах – африканський страус. А перші жителі 
Нової Зеландії повністю винищили гігантського птаха моа.

7. Який птах починає будувати своє гніздо з даху?
Ремез спочатку обплітає розгалуження гілочок на вербі і від нього 
вниз звиває свою “рукавичку”.

8. Чому качки, які плавають в ополонці серед криги, не замерзають 
навіть у сильний мороз?
Температура води залишається вищою 0 °C. 

9. Яку користь рослинам приносять птахи, поїдаючи ягоди?
У шлунку перетравлюється лише соковита м’якоть плодів, а насінини 
у твердій оболонці розносяться на значні відстані. 

10. Чому кіт ходить нечутно?
М’які подушечки на лапках забезпечують нечутні кроки. А необхідно 
це для полювання, щоб кіт міг тихо підкрастися до здобичі.

11. Який хижий звір може бігати по мишачих нірках?
Ласка, вона маленького розміру. 

12. Який із нині існуючих в Україні заповідників найстаріший?
Біосферний заповідник “Асканія-Нова”. Ділянка цілинного степу була 
взята під охорону ще в 1888 р.

13. Чому білі чаплі були майже повністю знищені на початку ХХ сто-
ліття?
На них полювали заради так званих “егреток” – довгих розсучених 
пір’їн, що використовувалися як прикраси для жіночих шляп. 
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14. Хто співає у птахів – самці чи самки – і навіщо?
Співають самці, щоб сповістити іншим самцям, що місце для гнізду-
вання зайняте, і запросити до себе самку. А їй співати не слід – вона 
насиджує кладку, і привертати піснею увагу хижаків ніяк не може.

15. Навіщо їжаку голки?
Для захисту. А не для того, щоб носити яблучка та грибочки – вони 
йому не потрібні, він їсть переважно безхребетних.

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

швид ко аналізувати отриману інформацію та чітко давати відповідь на 
по ставлене запитання; розвивати логічне мислення та кмітливість; вихо-
вувати 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 ку-
бик з цифрами. Яка цифра випала – з того конверта і задається запитан ня. 

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 забороне-

на будь-яка діяльність людини, крім наукової). 
3. Що таке Червона книга? (Книга, на сторінках якої записують відомос-

ті про зникаючі та рідкісні види рослин і тварин). 
4. Назвати рідкісні та зникаючі рослини і тварини Черкащини. (Підсніж-

ники, 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 пере-

буває у трьох станах: рідкому – вода, твердому – сніг і лід, газоподіб-
ному – 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 на-
сінням). 

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). 
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3. Який звір літає? (Кажан). 
4. В яку пору року народжуються малята? (Найчастіше весною). 
5. Як називаються звірі, які живляться і рослинами, і тваринами? (Все-

їдні). 
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). 
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). 
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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 

Арк тики до Антарктиди). 
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). 

Екологічний тренінг “Друзі природи”

Мета: поповнити навички та знання дітей про природу, перевірити їх 
ставлення до неї та поведінку в природі; розвивати вміння спілкуватись в 
неформальній обстановці; виховувати любов до оточуючого світу. 

хід тренінгу 
I. привітання. 
1. Вправа “Мої побажання”. 
Мета: активізувати учасників групи. 
Учасники розміщуються на стільцях по колу. Тренер пропонує кожно-

му висловити побажання на сьогоднішній день стосовно роботи в групі. 
Один член групи починає вправу, далі її по черзі продовжують всі учас-
ники. 

2. Повідомлення теми тренінгу. 
II. основна частина. 
1. Вправа на визначення очікувань учасників тренінгу. 
Мета: дати можливість учасникам визначити свої очікування. 
Діти на аркушах паперу записують свої очікування від тренінгу і при-

кріплюють їх на екологічному світлофорі (червоний колір – очікувані ре-
зультати, жовтий – сподівання, зелений колір – реалізовані бажання). 

2. Повторення правил роботи в групі. 
Мета: створити доброзичливу та ділову атмосферу водночас. 

– дотримуйся регламенту; 
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– говори по черзі; 
– поважай думку товариша; 
– підтримуй гарний настрій; 
– не принижуй свого товариша; 
– не критикуй інших; 
– хочеш щось сказати – підніми руку; 
– вклад кожного унікальний. 

3. Вправа “Життя в природі”. 
Мета: продовжити формування поняття про тварини та рослини, міс-

це їх проживання та пристосування до умов проживання. 
Дітям роздаються картки із зображенням рослин, тварин, грибів. 

Учас ники по черзі повинні назвати предмет на картці, розповісти про 
ньо го (пристосування до умов існування, до якого класу належить, цікаві 
ві домості). 

4. Вправа “Вияви співчуття”. 
Мета: вчити дітей виявляти співчуття до об’єктів живої природи. 
Діти розміщуються на стільцях по колу, в центр кола виходить дитина, 

яка ототожнює себе з будь-яким об’єктом живої природи. Всі учасники по 
чер зі повинні пожаліти його за що-небудь. Наприклад: пташка – взимку 
го лодно і холодно, тремтить від страху, бо хлопці стріляють із рогаток, 
бо юсь кота, люди саджають в клітку. Обговорити дитячу позицію щодо 
при роди. 

5. Вправа “Воля-неволя”. 
Мета: дати можливість членам групи порівняти життя тварин на волі 

та в неволі. 
Тренер пропонує дітям розділитися на пари, стати обличчям один до 

од ного. Кожній парі пропонується зобразити обраних ними тварин на во-
лі та в неволі, розказати, як їм живеться. Наприкінці вправи робиться ви-
сновок: “На вашу думку, де краще жити тваринам?”. 

6. Вправа “Ліс дякує і сердиться”. 
Мета: виявити відношення учасників до природи і розвивати уявлен-

ня про правила та норми взаємодії з нею. 
Починається вправа з бесіди, під час якої діти згадують свої подорожі 

до лісу, пригадують побачені картини природи, приклади впливу людини 
на природу. Потім їм пропонується по черзі дати відповіді на два запитан-
ня: “За що ліс мені подякує?”, “За що ліс на мене образиться?”. При обгово-
ренні звернути увагу, які практичні справи діти ставлять на перший план. 

III. Вправи для емоційної розгрузки. 
1. Вправа “Світ тварин”. 
Мета: допомогти учасникам тренінгу зняти емоційну та фізичну на-

пругу. 
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Тренер пропонує за допомогою рухів імітувати певних тварин. Напри-
клад: “Покажіть тигра”, “Покажіть лисичку”. Перед тим, як виконувати 
ру хи, всі учасники повинні плеснути двічі в долоні. 

IV. підведення підсумків заняття. 
2. Вправа “Лист зеленому другу”. 
Мета: вчити дітей отриману на занятті інформацію використовувати 

у реальному житті. 
Тренер пропонує дітям написати листа обраному зеленому другу і по-

ділитися з ним своїми враженнями від тренінгу. Після цього за бажанням 
про понується зачитати листа і обговорити його. 

V. прощання. 
1. Вправа “Чарівне сердечко”. 
Мета: створення позитивної атмосфери в групі. 
Діти по колу передають іграшкове сердечко, розповідають, яку еколо-

гічну справу зроблять в найближчий час і оцінюють, наскільки виправда-
лись їх очікування від тренінгу. 

конкурс-гра “День індіанця”

Мета: викликати у дітей позитивний емоційний настрій, стійкий ін-
терес до спортивних змагань; розвивати фізичні та вольові якості (сприт-
ність, влучність, спостережливість); виховувати почуття взаємодопомо-
ги, дружби.

I конкурс: Привітання. 
 На мові індіанців – це не конкурс, а перше випробування, яке випало 

на долю юних воїнів племені. В заході “День індіанця” приймають участь 
2 команди по 10 чоловік. Кожне плем’я виконує свій ритуальний танок. 
Кож ній команді відводять свою територію.

II конкурс: Найкращий костюм. 
Серед учасників конкурсу відбираються діти, яким найкраще вдалося 

відтворити костюми індіанців. Плем’я переможців отримує додаткові бали.
III конкурс: Влучний стрілець. 
 Для цього конкурсу кожна команда виготовляє дерев’яні луки. На спе-

ціальному стрільбищі (десь на гілці дерева повісили 5 повітряних кульок) 
команда вибирає по одному стрілку. Кожному з них дається по три стрі-
ли. Якщо стрілок попав в свою повітряну кульку з першої стріли, то його 
команді дають 10 балів, якщо з другої – 5 балів, з третьої – 2 бала.

IV конкурс: Слідопит.
 Так як кожний індіанець ще змолоду вчився розрізняти сліди диких 

тва рин, то верховний вождь (ведучий) вирішує провести в лісі випробуван-
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ня. Кожній команді роздають листки з намальованими слідами диких тва-
рин, таких, як кабан, лось, вовк, заєць, рись. Якщо ж індіанці не можуть 
відразу відгадати, чиї сліди їм дістались, верховний вождь зачитує список 
тварин, нехай вибирають потрібне.

IV конкурс: Найкращий окомір.
Племенам індіанців задають питання на визначення відстані:

– Скільки метрів до південних воріт?
– Скільки метрів звідси до їдальні?
– Скільки кроків до футбольного поля?
– Скільки кроків до берізки?

Потім вимірюють цю відстань у кроках, і довжину одного кроку. Чим 
ближче відповіді на окомір та по кроках, тим кращий результат.

V конкурс: Найшвидший вождь.
Прийшов час порівняти найкращих із індіанців. Вони змагаються на 

біговій доріжці.
VI конкурс: Конкурс невидимок.
Для цього конкурсу вибирається відносно відкрита галявина. Конкурс 

по лягає в тому, щоб всі племена (по черзі одне за одним) перейшли галя-
вину як можна непомітніше. Для цього їм пропонується весь матеріал, що 
є під руками: гілки, листки, мох.

VII конкурс: Імітатори голосів.
Кожний індіанець повинен вміти імітувати голоси звірів і птахів. Кож-

ній команді пропонують імітувати голос птаха і тварини:
– сову та вовка;
– зозулю та ведмедя;
– гуску та собаку;
– горобця та корову. 

VIII конкурс: Конкурс для болільників.
 Поки індіанці готують VII конкурс, болільникам пропонують відгада-

ти декілька загадок.
1. Вірно людям я служу,

Їм дерева стережу,
Дзьоб міцний і гострий маю,
Шкідників ним добуваю. (Дятел.)

2. З рогами, а не бик, доять, а не корова, кору здирає, а кошиків не плете. 
(Коза.) 

3. В тихе надвечір’я
В саду на подвір’я
Котиться колютина,
В яблука закутана. (Їжак.) 

4. Плавала, купалася, сухенькою зосталася. (Качка.)
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5. Люблю причаїтись,
На сонці погрітись,
Від людей сховаться,
А люди бояться. (Гадюка.) 

6. Вік свій ходить з кулаками,
Та ще й сідають на нього. (Верблюд.) 

7. Влітку медом ласував, досхочу малини мав,
А як впав глибокий сніг, позітхнув і спати ліг.
Бачив чи не бачив сни,
А проспав аж до весни. (Ведмідь.) 
 IX конкурс: Розвідники. 
 Перед конкурсами були сховані папірці з буквами (під травою, гілка-

ми, мохом). Тепер кожній команді верховний вождь дає завдання знайти 
всі папірці і скласти назву якої-небудь тварини:
– ведмідь;
– собака;
– кінь;
– корова;
– верблюд.

X конкурс: Диво – скарб.
Цей конкурс продовженням конкурсу “Розвідники”. Хто швидше скла-

де назву тварини, той підходить до вождя і отримує нове завдання:
1. Скільки ліхтарів на території табору?
2. Скільки лавок на стадіоні?
3. Скільки вікон в коридорі, що веде до їдальні?
4. Скільки сходинок по дорозі до актового залу?

Якщо відповіді на запитання будуть вірні, то команда отримує карту 
із вказаним місцем, де схований скарб. Плем’я, що знайде першим скарб, 
визнається переможцем. 
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Розділ 9.
пРоВЕДЕннЯ АкЦІЙ

Акція “Годівничка для синички”

Мета: вчитися розрізняти птахів, що прилітають до годівниці, прово-
дити самостійні практичні заходи для допомоги природі, систематичні 
спо стереження; сприяти розвитку допитливості; виховувати бажання до-
помагати птахам у скрутний період.

обладнання: готові годівниці або заготовки для виготовлення їх у кла-
сі, схеми годівниць, фотографії великої синиці, гаїчки, голубої синиці, по-
взика, польового горобця (на диску, папка “Годівничка для синички”).

Проведення цієї акції відрізняється у першому, другому і третьому-
чет вертому класах.

перший клас
Ще на початку навчального року вчитель нагадує учням, що попереду 

– холодна зима, коли треба буде підтримати наших птахів, що лишаються 
на зимівлю, підгодовуючи їх. З кормів синиці більш за все полюбляють 
со няшникове, гарбузове, кавунове та динне насіння. Тому його варто за-
пасати ще з літа. До того ж кавунове та динне насіння – це те, що вам не 
по трібне, відходи, які викидають. В той же час це – цінних пташиний 
харч. І зовсім не складно без будь-яких витрат з відходів отримати корм 
для зимової підгодівлі птахів. Можна запропонувати учням створити “го-
дівничний фонд”, куди всі можуть принести таке насіння, і воно буде ви-
користане для шкільної годівнички.

хід заняття 
I. підготовча робота. 
Вчитель нагадує, що наближаються холоди. Потрібно заздалегідь по-

дбати про підгодівлю птахів. Адже вони мають знати місця, де в негоду 
точно зможуть знайти собі їжу.

II. повідомлення теми і мети заняття. 
Сьогодні треба почати допомогу птахам – вивісити годівничку. Але 

для того, щоб правильно підібрати корми, якими ми будемо підгодовува-
ти 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).
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Основні гості наших годівниць – це різні види синиць – велика, голу-
ба, 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 пта-
хів – крім синиць та повзиків можуть з’являтись дятли та сойки. У центрі 
ве ликого міста постійними відвідувачами стануть горобці та свійські го-
луби. До них можуть приєднуватись і ворони, і навіть чорні дрозди, що 
за лишились зимувати.

Які ж годівниці потрібні для таких різних птахів?
Існує безліч варіантів. Це і справжні “хатки” з дахом, що захищає від 

сні гу, і автоматичні – виготовити їх досить просто, розмістивши пляшку, 
ку ди можна за один раз насипати багато насіння, на невеликій висоті над 
під доном. І найпростіші – з пакетів від молока або соку.

Для синиць та повзиків зручні будь-які годівниці. Цих лісових мешкан-
ців не налякає маленький картонний пакет від молока або пластикова 
пляш ка з вирізаними дірочками, що розгойдується на гілочці. Також їм ціл-
ком підійде і найпростіший варіант – сітка з пачкою маргарину або шма ток 
несоленого сала на мотузку. До речі, такі годівниці варто використовувати 
для підгодівлі синиць там, де багато горобців – адже в інших міс цях щільна 
зграя цих птахів не допустить тендітних лісових гостей до їжі. А от розгой-
дуватись у тісній маленькій годівниці горобцям не до вподоби.

Для горобців більше підійде добротна велика годівниця – дощечка з 
планками по периметру (щоб не розсипалися зернята). На ній відразу мо-
же розміститись багато птахів. Адже на відміну від синиць, що забирають 
на сінинку і летять їсти її десь на гілочку, горобці сидять біля корму поки 
не наїдяться. Ті що голодні, чекають свого часу, нетерпляче цвірінькаю-
чи, а інколи – і зчиняючи бійки.

Великим і важким голубам не допоможе маленький пакетик з дірочка-
ми. Для них краще використовувати якийсь столик або підвіконня у недо-
сяжному 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.
Насіння соняшника, гарбуза, кабачка, дині, кавуна – ласощі для си-

ниць 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 можна.

Навесні, коли стає тепло, підгодівлю припиняють, оскілки природні кор-
ми в цей час для птахів корисніші, ніж те, що можуть запропонувати люди.
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IV. узагальнення та систематизація знань учнів. 
Учням пропонують згадати, яких птахів найчастіше можна зустріти 

бі ля 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 молоч-
ному пакеті або пляшці прорізають великі отвори, щоб птахи могли у них 
вміс титися, а у верхній частині роблять дірочки та протягують мотузку. 
Мож на зробити заздалегідь капітальну годівницю і дістати її під час уроку.

Потім всім класом вивішують годівницю на вулиці. Учитель дістає 
за готований корм та насипає в годівницю.

VI. Розв’язок проблеми заняття. 
Після повернення в клас учитель розповідає, що без підгодівлі дуже 

ба гато птахів не дожили б до весни, і годівниці – це дійсно підтримка пта-
хів, але за умови постійної наявності в них корму. Тому слід подбати про 
те, щоб шкільна годівничка не лишалася порожньою. Пропонує учням 
ви словити пропозиції, як цього досягти.

VII. підсумок заняття.
Учні обирають кілька варіантів підтримання годівнички – після сні-

данку приносити недоїдену булку, не викидати, а класти у годівничку пе-
чиво, що впало на підлогу; приносити з дому до “годівничного фонду” 
бі лі сухарики, насіння тощо; черговим приносити щось їстівне для пта-
хів і класти у годівничку. Вирішують регулярно наповнювати годівницю. 
(Головне, щоб їжа була кожного дня – про це учням слід нагадувати по-
стійно).

Другий клас
На початку року учням нагадують про необхідність запасати корм для 

птахів.
Напередодні заняття пропонують принести матеріали для виготовлен-

ня годівниць, розділивши клас на команди. Протягом уроку учні виго-
товляють годівниці і розвішують їх. Вчитель дає завдання підгодовувати 
птахів і надалі. На наступному занятті розпитує, які птахи навідувалися 
до них. 

Діти протягом тижня проводять дослідження, за власними спостере-
женнями відповідають 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 
по стійного їх наповнення, привабливі для птахів, хоча різні конструкції 
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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 про-
водиться. Просто нагадують дітям, що вже час вивісити годівниці та го-
дувати птахів.

Акція “не рубай ялинку”

Мета: довести до відома учнів, що новорічне оздоблення не обо-
в’язково має включати в себе зрубану ялину або сосну; розвивати уяву та 
фан тазію дітей; виховувати бажання зменшувати ризик браконьєрського 
ви рубування хвойних дерев.

обладнання: впалі гілочки сосни, кольоровий папір, клей, ножиці, 
“до щик”, природні матеріали для виготовлення іграшок (шишки, мушлі, 
бе реста тощо), вазочки або баночки для букету, наповнені піском.

хід заняття
I. підготовча робота. 
Напередодні учням пропонують принести необхідні матеріали для ви-

готовлення ялинкового букету.
На початку заняття учням розповідають, що зараз, перед новорічними 

свя тами хвойні дерева, особливо молоді, знаходяться у небезпеці. Скільки 
разів влітку ми проходили або проїжджали повз симпатичні сосонки на 
узбіччі дороги. Взимку ризикуємо побачити лише пеньки або спотворе ні, 
обезглавлені деревця – і все заради кількох днів свят. Згодом на смітниках 
ле жать 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 диви-
тись на пеньки і скалічені сосни?

II. повідомлення теми і мети заняття. 
Учням пропонують спробувати на уроці виготовити ялинкові букети 

свої ми руками. А потім, вдома, красиво їх розмістити і прикрасити кімна-
ту або і всю квартиру.

III. ознайомлення з відомостями про свято нового року та вико-
ристання прикрас.

Новий рік різні народи святкують в різний час. Наші предки-слов’яни 
святкували його на початку весни, коли прокидається природа. Ознаками 
початку нового року був приліт птахів, яких і зустрічали як вісників про-
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будження життя. А от будинки прикрашати гілками хвойних дерев, та й 
ці лими деревцями, почали при російському царі Петрі І, на кшталт захід-
ноєвропейських свят. Протягом століть всі вже звикли до цього звичаю. 

Попри все лише одна прикрашена ялинка не створить у домі відчут-
тя свята. Можливо, краще прикрасити всю квартиру? Можливо центром 
свя та зробити букет з соснових гілочок, гарно оздоблений. 

Після свят їх не викидати, адже ці гілочки – цінний лікарський засіб. 
При застуді варто закип’ятити воду, покласти туди соснову гілку і потри-
мати 3–5 хвилин. А потім зробити інгаляцію – кашель та нежить швидко 
бу дуть приборкані.

IV. практична робота. 
Учні виготовляють букети з гілочок, прикрашають “дощиком”, само-

робними гірляндами з кольорового паперу та іграшками, виготовленими 
з природних матеріалів та кольорового паперу. Тут слід дати волю творчій 
фан тазії учнів. Вчитель може підказати, як зробити гірлянду або сніжин-
ку, вказати, що мушлю можна прикрасити клеєм блискітками тощо.

У цей час учитель за допомогою учнів виготовляє букет для класу, а 
уч ні діляться зайвими прикрасами для нього. 

V. Розв’язок проблеми заняття. 
Вчитель нагадує, що завдяки заняттю збережено багато дерев. Прикра-

си, що виготовлені своїми руками, створюють більш святкову атмосферу, 
ніж куплені. Адже кожна така прикраса неповторна. Вона прикрашає са ме 
вашу оселю у відповідності з її особливостями, робить свято унікальним.

VI. підсумок заняття. 
Учні демонструють свої букети, відзначають ті, що сподобалися їм 

найбільше. Можна сфотографувати всіх учасників акції з їх творами для 
класного альбому. Потім всі учні забирають букети, щоб прикрасити свої 
оселі.

Акція “Збережемо первоцвіти!”

Мета: привернути увагу учнів до проблеми знищення первоцвітів, 
вчитися проводити самостійні практичні природоохоронні заходи; розви-
вати уяву та фантазію дітей; виховувати бажання оберігати первоцвіти.

обладнання: заготовки листівок про збереження підсніжника “Не 
зривай!” та про збереження сону “Не рви сон-трави!” (на диску, папка 
“Акція Збережемо первоцвіти”) (1 клас); папір для малювання, кольо-
рові олівці, зображення первоцвітів (на диску, папка “Акція Збережемо 
первоцвіти”) (2 клас).

Ця акція дещо відрізняється для учнів першого та другого класів.
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перший клас
хід заняття 

I. підготовча робота. 
Учнів запитують, які вони можуть назвати ознаки весни. Серед відпо-

відей обов’язково буде названо появу перших квітів. Наступне запитання 
– чи часто в лісі діти бачили підсніжники. Відповідь буде негативна. Тоді 
вчи тель пояснює, що підсніжники – рослини досить невибагливі, та зник-
нення 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 первоцві-

ти зривати не можна, адже їх стало зовсім мало, і дуже багато їх видів 
за несено до Червоної книги. Учням пропонують виготовити з наданих 
за готовок листівку про підсніжники та потім вивісити її на дверях свого 
під’їз ду, 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 
ґрун ті ще багато вологи. І саме вони стають першою принадою для всіх, 
хто стомився від одноманітності снігів. Саме виривання на букети при-
звело до того, що в наших лісах зовсім мало залишилося цих чудових 
кві тів. 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 
бу кети, не замислюючись, що він губить рідкісні рослини. Не за горами 
той час, коли в лісі ми не знайдемо жодного підсніжника, проліска або 
пух настої 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 підсніж-
ника або сону та жовті листочки з написами “Червона книга” та “Не зри-
вай!” або “Не рви сон-трави!”, а також паперовий пакетик з товченою 
крей дою (приблизно 1 чайна ложка) для підсніжника або з зеленими та 
фіолетовими блискітками - для сону.

Учні мають наклеїти червоний листок на зелений, жовтий з написом 
“Червона книга” – на червоний не перекриваючи малюнку підсніжника 
(сону), а жовтий з написом “Не зривай” (“Не рви сон-трави!”) – внизу під 
червоним рівно або по діагоналі. Потім обережно наносять клей (найкра-
ще ПВА) на малюнок підсніжника або сону і акуратно засипають малю-
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нок крейдою чи блискітками. Через 1–2 хвилини їх зсипають на якийсь 
не потрібний папірець. (Ні в якому разі не терти пальцями! Малюнок ви-
йде 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 лишаєть-
ся зробити останній крок – розвісити листівки. Тому обов’язково треба це 
зро бити, щоб всі, хто їх побачить, згадали: первоцвіти зривати не можна!

Другий клас
Учням після бесіди про первоцвіти пропонують зробити невеликий 

пла кат на стандартному альбомному листку, намалювавши первоцвіти 
зі зраз ків (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’їз-
дів, на парканах. Деяким учням подобається дарувати такі малюнки тим, 
хто продає підсніжники та проліски. 

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; розвивати естетичні смаки, охайність; виховувати бажання 
створити подарунок власними руками.

обладнання: заготовки листівок до 8 Березня (на диску, папка “Акція 
Мамі подаруємо не зірвані підсніжники”), кольорові олівці або фломасте-
ри, кольоровий папір, ножиці, клей.

Ця акція – це свого роду продовження “Збережемо первоцвіти!”. Це – 
виготовлення листівки до свята 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 ру-
ками, щоб мама відчула тепло рук своєї дитини, її увагу та турботу? Щоб 
дарунок нагадував їй свято цілий рік?

Учням пропонують своїми руками виготовити незвичайну листівку, 
в якій зображені підсніжники, що ростуть (при відкриванні вони будуть 
підніматись). 
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хід роботи
Учні отримують набір заготовок для листівки. Він включає в себе 

стан дартний альбомний листок і листок з підписом та зображеннями під-
сніж ників, 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 
ви глядав правий верхній кут другого листка (третьої сторінки).

Першу та другу сторінки діти оздоблюють на власний розсуд. Зобра-
ження підсніжників розташовуються на третій сторінці.

Зображення підсніжників розмальовують олівцями. Після цього їх ви-
різають по рівних сірих лініях. Верхню частину малюнка № 1 обрізають 
по чіткій межі контурної сірої лінії. Готову фігуру наклеюють у правій 
верх ній частині третьої сторінки таким чином, щоб малюнок виглядав 
над зрізом першого листка.

Малюнок № 2 також обрізають по чіткій межі контурної сірої лінії. 
По тім по чорних пунктирних лініях згинають, щоб при повністю складе-
них перегинах зверху залишилося лише зображення підсніжників. Цей 
ма люнок треба буде розташувати так, щоб він трохи перекривав перший 
ма люнок. Білу смужку з написом “а” змазують клеєм та приклеюють до 
дру гої сторінки так, щоб зовнішній її край впирався у лінію перегину. 
Те пер смужку, сусідню з позначеною “б”, треба відхилити під прямим 
ку том до зображення підсніжників. Картинка піднята над третьою сто-
рінкою, 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 кольорови-
ми олівцями. Між картинкою та підписом залишається достатньо місця 
для того, щоб написати привітання.

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. 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; 
розвивати художні здібності дітей; виховувати любов до природи.
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хід заняття 
I. підготовча робота. 
Напередодні учням пропонують замислитися над тим, що у природи 

че рез діяльність людей виникає багато проблем. Як можна хоча б трохи 
до помогти природі? Слід продумати, який плакат можна намалювати на 
за хист природи.

II. повідомлення теми і мети заняття. 
Учням пропонують у цей незвичайний день нагадати всім, хто хоче 

ди витися, про проблеми природи, намалювавши плакат на її захист. Пові-
домляють, що найкращі з них будуть передані до Канівського природного 
за повідника 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, що 
Зем ля – наш дім, і подітися нам з неї нема куди. Ми всі пов’язані з росли-
нами і тваринами, річками та вітрами. Ми всі – в єдинім і нескінченнім 
лан цюгу життя. Якщо ми знищимо все довкола, ми знищимо і самих себе. 
В День Землі традиційно всі прибирають вулиці та парки, береги річок та 
уз біччя доріг. Наводимо лад у своєму власному домі. А ще – малюнками 
та творами, музикою та виступами нагадуємо всім, що тільки допомога 
при роді – запорука нашого виживання. 

Відмічати День Землі почали у 1970 р. у США, з 1990 р. ця акція стала 
між народною. У 2009 р. День Землі став міжнародним святом, встановле-
ним 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). Також повідомля-
ють, що на конкурс можна представити фотографії, вірші, твори. Вста-
новлюються терміни для подачі цих матеріалів учителю. 

Всі обрані матеріали передаються до заповідника для участі у конкурсі. 
 

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 вирі-
шення проблеми сухої трави; розвивати творчу уяву, спостережливість; 
виховувати дбайливе ставлення до природи.
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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 
грі  ти сонечко, вилазять комахи, починає пробиватися молода травичка.

II. повідомлення теми і мети заняття. 
Саме цей час обирають для того, щоб почати випалювати траву. Сьо-

годні ми маємо відповісти на запитання – скільки користі, а скільки біди 
при носить така діяльність людей. Чи треба взагалі випалювати траву? Чи, 
мо же, згарище – це саме для нас?

IІІ. практична робота. 
Учнів питають, чи коли-небудь хтось з них обпікав руку чи ногу? На 

стверд жувальну відповідь пропонують розповісти про власні почуття ди-
тини 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. Піс-
ля цього пропонується уявити, що на таку істоту насувається стіна вог ню. 
І ніде немає порятунку. Учень намагається знайти вихід – але перекону-
ється, що комасі подітися нема куди, хіба що сховатися в якусь нір ку. Ну 
а як пощастить вижити в нірці, то комашка вилізе з неї не у затиш ну тра-
вичку, а на згарище. На ньому вона як на долоні – її з легкістю побачить 
і з’їсть будь-яка пташка. 

Такі ж вправи проводяться і з іншими учнями – тільки вони представ-
ляють мишок та ящірок. В результаті учні роблять висновок, що для дріб-
них 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 рос-
лин? Адже горить суха трава? Оскільки точки зору розходяться, слід на-
гадати, що у полум’ї пропадають насіння трави і навіть кореневища, як-
що вогонь занадто сильний. Під час пожеж у повітря викидається вели ка 
кількість речовин, що заважають дихати. Дим викликає проблеми у лю дей 
із захворюваннями дихальних органів. А ще випалювання трави – справ-
жнє марнотратство. З ґрунту рослини взяли поживні речовини на те, щоб 
побудувати стебла та листки. В результаті палу всі ці поживні ре човини 
полетіли в атмосферу, замість повернутися в ґрунт. Ще й атмосфе ру за-
бруднили. 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. Утворюється товстелезний шар сухої трави, що тільки чекає 
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блис кавки або покинутого багаття, щоб палахнути. Та ще й десь серед лі-
та, щоб перекинутися на стигле жито, наприклад. Через таку “подушку” 
не може пробитися молода трава. То що, може траву таки треба випалю-
вати? Відповідь на це запитання дає запитання інше. 

Ось воно. Чому трава так активно росте? Значить, вона комусь потріб-
на? Або була потрібна?

Учням пропонують висувати свої версії. І тут згадують, що траву їдять 
тра воїдні тварини, саме їм вона необхідна.

Дійсно, трава може так швидко рости тому, що вона пристосована до 
то го, щоб її об’їдали. У степах ще кілька століть тому паслися табуни сай-
гаків та диких коней – тарпанів. Гійом Левассер де Боплан, французький 
ін женер, який перебував на службі у польського короля і залишив опис 
Ук раїни (це було у першій половині ХVІІ століття), згадував, що табуни 
тар панів неодноразово примушували хапатися їх за зброю, бо їх прийма-
ли за татарську кінноту. Тарпанів знищили люди (останній помер у неволі 
у 1918 році). Від незліченних табунів диких копитних залишились нам на 
згад ку 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.
На зміну їм прийшли свійські тварини: стада корів, овець, кіз. Вони 

теж “підстригали” траву, інколи навіть вибиваючи її до ґрунту. 
Що ж відбувається, коли зменшується кількість тварин, що виїдають 

тра ву? Зрозуміло, трава продовжує рости. До утворення того самого шару 
су хої 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 

роз ростається? (Висуваються версії, що траву слід прибирати на узбіччях 
так, як на клумбах).

Ще одне запитання – чи варто випалювати очерет? Виявляється, ні. 
Взим ку його можна зрізати і використовувати у господарстві. Так, у Євро-
пі 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 димові завіси нікому не потрібні. Не можна всюди 

ви палювати 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.
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Розділ 10.
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; розвивати спостережливість, увагу до 
дріб ниць, уміння робити висновки; виховувати бажання пізнавати оточу-
ючий світ.

перший етап – дослідження різниці у слідах, русі кроком, бігом, 
стриб ках, зупинках. 

На цьому етапі учні моделюють ці варіанти руху мокрими долонями 
на дошці. Перебирають долонями, рухаючись повільно або швидко, різко 
зу пиняючись. Довготривала зупинка організовується таким чином: учень 
іде, по команді зупиняється, міцно притуливши долоні до дошки. Після 
цьо го йому пропонують проговорити 2–3 скоромовки. Вся його увага зо-
середжується саме на них, і він не замислюється над тим, які сліди лишає. 
Слі ди долоньок виходять розпливчастими.

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). Відразу вводять терміни “слід” та “слідова до-
ріжка”.

На дошці зображують сліди тварин, їх сліди, слідові доріжки при різ-
них типах руху. Учням пропонується зімітувати особливості руху твари-
ни, сліди якої зображені на дошці.

Третій етап – проведення екскурсії.
Вона детально описана у розділі 11 (Проведення екскурсій).
Четвертий етап – проведення вікторини.
Учнів поділяють на команди, кожна з яких отримує назву одного з 

ін діанських племен (адже індіанці завжди були чудовими слідопитами). 
Учи тель пояснює, що племена зібралися на свято, щоб подивитися, хто 
з них найкращі слідопити. Рада вождів дасть всім завдання, за якими і 
з’я сує, хто переможе. Учням пропонується 3 завдання (на диску, папка 
“Про ект Юні слідопити”, з кн.: Долейш, 1987). Наводимо також відпо-
віді на ці запитання.
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1. Як пройшла тварина (або тварини) (файл “Як рухалась куниця” 
або “Хто як пройшов” 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 ма-
люнки тварин та їх слідових доріжок (файл “Вікторина - 2 - Хто пройшов 
- відповіді”)

3. Що відбулося? (Завдання підвищеної складності, 1 правильна від-
повідь – 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 (“верховний вождь”) показує пра-

вильні відповіді та визна чає переможців.

Повторення матеріалу можливе в наступні роки під час проведення 
екскурсій-розвідок “Юні слідопити”.

проект “учнівська зоологічна конференція”

Мета проекту: поглиблювати екологічні знання дітей та моральні пе-
реконання в тому, що тільки зберігаючи і охороняючи природу, людина 
збе реже саму себе; вчитися стисло викладати матеріал та чітко задавати 
запитання, відповідати на них; формувати активну життєву позицію; роз-
вивати мовленнєві навички, творчі здібності учнів; виховувати почуття 
від повідальності та дбайливе ставлення до природи.

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 ускладни ти.
За тиждень дітям розповідають, що таке конференція. Пропонують са-

мим спробувати провести таку конференцію (або школярі самі це пропо-
нують після розповіді). Після цього розподіляють функції організаторів 
кон ференції. Визначають відповідального за програму (він збирає назви 
до повідей учнів протягом тижня перед конференцією, а потім за допо-
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могою вчителя розподіляє їх по секціях). Той хто буде відповідати за техніч-
ну підтримку конференції (з учнів, які гарно знають комп’ютер) – має на -
друкувати програму конференції. Виділяють організаторів солодкого сто лу.

Всім бажаючим пропонується підготувати на конференцію доповіді за 
такими, наприклад, напрямками:
– необхідність охорони тваринного світу;
– тварини фауни України;
– рідкісні та зникаючі тварини фауни України.

Доповіді першого напрямку будуть представлені на пленарному засі-
данні, інші – на секційних засіданнях. Доповіді мають бути стислими, не 
пе ревищувати 3 хвилин.

Назви доповідей учні мають повідомити відповідальному за програму 
про тягом 3–5 днів. Пізніше вони не приймаються, адже ще треба підготу-
вати програму конференції.

хід конференції.
Під час конференції проводяться пленарне та секційні засідання. Ос-

кільки під час семінарів учні вже отримали навички ведучих, тому й засі-
дання ведуть вони самостійно. Учитель лише підстраховує ведучих та 
до помагає розібратися зі складними запитаннями. Доповіді на цій конфе-
ренції мало відрізняються від тих, що учні роблять на семінарах. Єдина 
від мінність – це те, що доповідей представлено більше.

В кінці засідання учні за допомогою вчителя складають резолюцію 
кон ференції, у якій відзначається, що тваринний світ завдяки людській 
ді яльності знаходиться під загрозою, його необхідно оберігати. А для то-
го, щоб це можна було робити, треба добре знати тварин.

Після конференції на учнів чекає солодкий стіл. Його організовують 
від повідальні, поки йде останнє секційне засідання.

проект “Юні журналісти”

Мета проекту: привчити учнів уважно слідкувати за подіями, чітко 
висловлювати свою позицію; розвивати вміння слухати, аналізувати та 
робити висновки; виховувати любов до природи. 

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 напи-
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санням статей та заміток по різних проектах, а також написання статей та 
за міток для проекту “Підтримаємо заповідник”. Це короткий опис основ-
ної думки доповідей, які були представлені на семінарі, 3–4 речення на 
кож ну доповідь. Такий опис привчає учнів слідкувати за викладенням ма-
теріалу та вчитися письмово висловлювати думку.

Другий етап. Написання статей про проекти. 
Учням пояснюють, що таке статті та замітки. Наводять приклади з газет.
Тепер після проведення кожного проекту виділяється заняття, на яко-

му діти мають описати, що робилося в ході проекту, які отримали резуль-
тати та які зробили висновки. Це дозволяє кожному учню, по-перше, 
ус відомити та узагальнити результати проектів, навчитися їх описувати. 
По-друге, є підготовкою до проекту “Підтримаємо заповідник”.

Третій етап. Написання творів на конкурс до Дня Землі, що прово-
дить ся у Канівському заповіднику.

Це – завдання для бажаючих взяти участь у конкурсі. Адже після бага-
тьох тренувань учні вже достатньо володіють інформацією та терміноло-
гією, 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 птахи 
переносять людей. 
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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 до  по-

віді по звичайній для “екологічних семінарів” схемі. В ході допові дей за до-
помогою учителя учні звертають увагу на риси, важливі для відповіді на про-
блемне запитання. Отримані результати узагальнюють і роблять ви сновки. 

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

вона не зможе підняти власне тіло (домашні гуси). Має широкий та слаб-
кий дзьоб, пристосований до зривання трави. Лапи без кігтів, з перетин-
ками, призначені для плавання. 

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

ластівка 
Розміром трохи менша за горобця. Маса її тіла становить 18–19 г. Під-

раховано, 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 

під німати здобич. Харчуються загиблими тваринами, падаллю. Іноді після 
ситного обіду вони не можуть злетіти. У цьому випадку слабкі крила, при-
стосовані для ширяючого польоту, не можуть підняти важке власне тіло. 

Висновок: будова ніг цих птахів не дозволяє утримувати здобич в пові-
трі, 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 недо-
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статню власну вагу – від 2,2 кг до 5 кг. Фізично малу дитину зміг би під-
няти 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 підняти людину. 
Всі висновки записуються на дошці. В кінці заняття учні роблять за-

гальний висновок. 
Висновок 
Існує багато казкових прикладів, в яких описуються польоти людей 

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

Такий підхід до відповіді на проблемне питання привчає дітей критич-
но підходити до отриманої інформації, звертати увагу на деталі, отримува-
ти інформацію з різних джерел, співставляти її і робити власні висновки. 

 
проект “учнівська наукова конференція 

до Дня журавля”
(на диску, папка “Проект Конференція до Дня журавля”)

Мета: розширити уявлення дітей про види журавлів та їх охорону, 
включити дітей в пошукову та дослідницьку діяльність; розвивати мов-
лення дітей та вміння триматися перед незнайомою аудиторією; виховува-
ти 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 
кон ференцією. Визначають відповідальних за програму, технічний супро-
від 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, 
жи вописі, музиці. Теми доповідей учні мають подати через 3–5 днів від-
повідальному за програму конференції.

хід конференції 
I. організаційна частина. 
Ведучий: До вашої уваги учнівська орнітологічна конференція, яка 

при свячена до Дня журавля. Для того, щоб вивчити дану тему, ми зібра-
ли всі доступні матеріали. Сьогодні юні науковці продемонструють свої 
ро  боти. Кореспонденти мають представити проблеми охорони журавлів 
та нашу конференцію. Фотокореспонденти можуть вести зйомку під час 
на шої роботи. 
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Присутні отримують програми конференції, які складені та виготов-
лені дітьми. 

  Програма конференції 
Пленарне засідання: Журавлеподібні та їх охорона 
(ведуча Майлат Діана) 
Ясніков О. Родина Журавлі 
Додонов К. Журавлі, їх особливості та загрози для них
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, 

ці кава поведінка та гучний голос здавна привернули увагу людей. “Жу-
равлями” називають споруди над криницями. “Журавель” – один із най-
давніших народних танців. З цими птахами пов’язано багато народних 
при кмет. 

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 жит-
тя. Гніздяться на землі, на сухих місцях на болотах. Це перелітні птахи: 
зи мують у Північній Африці, Західній та Південній Азії. Навесні, перед 
гніз дуванням, журавлі влаштовують характерні “танці”. 
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Запитання. 
1. Навіщо танцюють журавлі? 
2. Що означають їх крики, коли вони відлітають у вирій? 

Доповідач 2. 
Журавлі, особливості і загрози 
Журавлі – це великі та красиві птахи. Більшість під час розмноження 

жи вуть у болотистій місцевості, подалі від людей. Їхні пари не розпада-
ються цілий рік. Це переважно зерноїдні птахи. У журавлів сильний го-
лос і сумні крики. Ще одна особливість – славнозвісні танці: птахи, пере-
кликаючись, цілими групами підстрибують, вклоняються та кружляють. 
Всьо го в світі є 15 видів журавлів, серед яких в Євразії представлені 9: сі-
рий, японський, чорний, канадський, даурський, індійський, тібетський, 
стерх, красавка. 

Журавлі – це одна з найвразливіших груп птахів. Сім видів занесено до 
Червоної книги. Основні загрози: руйнація місць гніздування, браконьєр-
ство, 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, 

об  говорюють доповіді, задають питання, які виникають під час роботи, 
де  монструють власні ілюстрації до доповідей. 

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

меш кають на болоті подалі від людей, вони полюбляють тишу. Лелека 
три мається біля людини – їх гнізда розташовані на електричних стовпах, 
де ревах, дахах. Чаплі – риболови, живуть біля водойм. Їх ще можна роз-
різнити 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 журавля-

ми. Мені особливо сподобались, як на світанку співають журавлі. Під час 
екс педиції журавлі регулярно зустрічалися від с. Сурмачівка до с. Лука. 
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Ми їх реєстрували по парних криках. Було зареєстровано 8 територіаль-
них 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 гід-
рологічний 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. 

Пта хи заселяють Африку. Зустрічаються на болотах, річкових долинах, 
нав коло озер. Гніздові території вінценосного журавля порівняно невели-
кі – 10–40 га. Ці місця птахи суворо охороняють, маркують “танцями” і 
особ ливими криками. У природі ці красені задерикуваті та агресивні й не 
терп лять присутності родичів на своїй території. Вони на них кидаються, 
як на заклятих ворогів. Не терплять також присутності інших птахів. Не-
гайно 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, жа-
бами, зміями та дрібними гризунами. Гніздиться в Україні на важкодо-
ступних болотах Полісся та Лівобережного Лісостепу. Зустрічається в 
по рівнянні з іншими видами часто. Але скрізь їх кількість зменшується. 
Під час перельотів спостерігається по всій території нашої держави. За-
несений до Червоної книги України. 

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

ня цього виду? 

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

Жи ве у долинах річок, біля озер і боліт. Гнізда будує в глухих місцях із 
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гру бих стебел тростини і гілок. Відкладає 1–2 яєць, але виживає звичайно 
од не пташеня, бо більше за розміром задзьобує до смерті свого слабкішо-
го братця. Птах дуже рідкісний. Він славнозвісний своїми дивовижними 
за кра  сою танцями, тому його любили зображувати на картинах в Японії 
і Китаї. Потерпає від браконьєрства, порушення місць проживання і не-
спокою. 

В Африці живуть вінценосні журавлі, що одержали таку назву за осо-
бливе тонке золотаве пір’я на голові, яке утворює чуб у вигляді своєрід-
ного вінця. Поселяються у заболочених долинах річок. У гніздо відклада-
ють 3 яйця. Пташенята, що з’являються на світ, у 2–3 місяці починають 
літати. Ці птахи надзвичайно красиві і величні. Красу і грацію вінценос-
них журавлів можна спостерігати під час їх дивовижних елегантних то-
кових танців. Сімейні пари журавлі зберігають усе життя. У польоті птах 
відрізняється від інших справжніх журавлів дуже швидкими, навіть по-
квапливими 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 чор-

ною голівкою, яку прикрашає яскраво-червона “шапочка”. А від ока аж до 
шиї спадає широка біла смужка. Японський журавель – один з найбіль ших 
жу равлів. 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 
тва ринну (риб, жаб, рачків, молюсків, водяних жуків). Японських журав-
лів занесено до Червоної книги Міжнародного союзу охорони природи. 
Го лосний, урочистий, трохи сумний звук – курликання – і є журавлина 
піс ня. А коли японські журавлі розкривають свої крила, вони подібні до 
ве ликих білих квіток. Так, ледве торкаючись ногами землі, вони розпо-
чинають свій журавлиний танець. Любов японців до журавлів увійшла в 
тра дицію. Чудові зображення цих птахів зустрічається на картинах, лако-
вих підносах, віялах, на кімоно, навіть на самурайських мечах. В Японії 
жу равель символізує щастя, успіх, надію, тому після атомного бомбарду-
вання безнадійно хворі діти Хіросіми робили тисячами паперових журав-
ликів з вірою, що виживуть. 

Запитання. 
1. Де саме цей вид розповсюджений на Далекому Сході? 
2. Які є заходи охорони в Росії? 
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Доповідач 6. 
Журавель-красавка 
Так називають степового журавля, очевидно, за його граціозність. 

Трапляється красавка від України до Забайкалля. Прилітають вони на 
бать  ківщину весною. Степи – характерні місця гніздування птахів. Своє 
гніз дечко роблять на землі в невеликій ямці. Яйця зеленуватого кольору 
із сірими плямами. У червні з’являються пташенята, вкриті пухом, які 
мо жуть бігати і брати їжу із землі. Після того, як малеча навчиться літати, 
пта хи 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 

зем лею журавлі. Куди пролягає їхня нелегка путь? Цікаві очі вдивляються 
в підхмар’я, допитливі вуха вслухаються в тужливе: кру, кру, кру... І вже 
зда ється, що попереду зграї – сонцесяйний могутній крун (так називали 
жу равлів наші давні предки). Його великі й дужі крила виблискують у 
со нячних променях і вказують дорогу іншим птахам. Упевнено веде свою 
зграю крун додому, туди, де затишно й тепло, де небо волошково-синє, а 
сон це лагідне й привітне, де повноводні річки й мальовничі плеса озер, 
дух мяні трави й неозорі лани, мирні й працьовиті люди-орачі, що своїми 
доб рими руками примножують багатства землі. Знає крун, що немає най-
меншої небезпеки від тих людей, адже люблять і поважають вони птахів, 
а надто журавлів. Ця любов і повага проросли дивним цвітом у народній 
ду ші. Яких тільки журавлів не вигадали наші предки! Це і дерев’яний жу-
равель біля криниці, і кмітливий журавель з казки, і журавель-мрія з при-
слів’я... Можливо, навіть землю свою назвали вони на честь золотокри-
лих крунів-журавлів Україною – журавлиним краєм. 

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

дують журавлів. 
Журавлі повернулись додому, 
На Вкраїну свою молоду, 
Й принесли вони пісню про долю 
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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 повертають-

ся з далеких країв. І скільки смутку у нас на серці, коли відлітають у 
ви рій. Між іншим, вирієм називали наші предки рай. Вважали, що птахи 
са ме 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 електрично-

му стовпі? 
Журавель. Ми, журавлики, дуже обережні птахи і не підпускаємо людину 

ближ че, ніж за кілька сотень метрів, тому і оселяємося на глу-
хих болотах. 

Лелека. Зате ми, лелеки, користуємося любов’ю і повагою у людей. Нас 
на зивають 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 влаштовує-
мо на купинах болота, іноді у ямці на землі. 

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

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

Лелека. І щастя приносимо. Але давай подумаємо, чим ми відрізняємося? 
Ко ли час відлітати до теплих країв, ви збираєтеся у зграї? 
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Журавель. Збираємось. Ми, журавлі, відрізняємося способом польоту. 
Ши куємося у небесному просторі трикутником або ключем. 
Ле тимо, вимахуючи крилами. 

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

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

да хах 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 
сі ре і на голові зверху червона плямка. 

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

Лелека і журавель. Ми хоч і не родичі, та обидва приносимо людям ра-
дість і щастя. 

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

IV. Висновки. 
Загальне обговорення та підведення підсумків роботи. Відбувається 

на городження дітей цінними подарунками за цікаво проведену та змістов-
ну конференцію. 

V. Творче завдання. 
1. Випустити стінгазету про проведення конференції. 
2. Оформити виставку підготовлених доповідей. 
3. Зробити фотоколаж про хід конференції. 

проект “В гості до птахів”

Мета проекту: познайомити учнів з найбільш поширеними птахами 
різ них біотопів, вчити розрізняти їх голоси; розвивати творчу уяву, вміння 
від шукувати інформацію по заданій темі; виховувати любов до птахів.

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, 
ос кільки 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. 
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1. Заняття на розвиток творчої уяви.
Учням пропонують відправитися в уявну мандрівку. В яке місце – 

оби рається з матеріалів аудіоекскурсій циклу “В гості до птахів”. Учні 
про слуховують аудіоекскурсію. Після цього діти малюють місце, де вони 
тіль ки що побували. Малювання відбувається під супровід тієї ж аудіоекс-
курсії. Потім учням пропонують вибрати якогось птаха з екскурсії і на на-
ступне заняття знайти його зображення, підготувати про нього коротень-
ку (1–2 хвилини) доповідь.

2. Розповіді учнів про птахів, згаданих в аудіоекскурсіях, та демон-
страція їх зображень.

Перед початком уроку виставляють найкращі малюнки по екскурсії.
Учні представляють знайдені зображення птахів, розповідають про 

них, кілька разів прослуховують їх голос.
В результаті подібної роботи набагато краще, ніж при простому про-

слуховуванні, запам’ятовуються голоси птахів. При цьому голос птаха 
доб ре співвідноситься з його виглядом.

проект “підтримаємо заповідник” 
(виготовлення стінгазет)

(на диску, папка “Проект Підтримаємо заповідник”)

Мета проекту: розширити знання учнів про заповідник, узагальнити 
їх, навчитися викладати отриману інформацію у письмовому вигляді, на-
вчитися оформлювати стінгазети; розвивати естетичні смаки; виховувати 
бажання охороняти природу.

Завдання проекту: 
– зібрати інформацію про історію, географічні особливості, флору та фау-

ну заповідника;
– викласти її у вигляді статей та заміток;
– самостійно оформити стінгазету.

Етапи роботи над проектом.
1. постановка задачі.
Учням пропонують розповісти про заповідник, зробити стінгазету, 

яка буде до Дня Землі представлена у школі. Розповідають, що таке стін-
газета та показують роботи попередників. 

Учні вже вміють писати статті та замітки. Але тепер їм пояснюють, 
що в газеті розміщуються різні статті. У передовій повинна бути основна 
ін формація, головна ідея газети, наприклад “Для чого потрібні заповідни-
ки”. В інших статтях міститься інформація про різні аспекти обраної те-
ми – наприклад, про флору та фауну заповідника. Замітки – це коротка ін-
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формація, тут можуть бути “цікавинки” про якихось тварин чи рослини, 
або історичні довідки, факти про дослідження та дослідників. Репортаж 
– опис події. Можна описати, скажімо, екскурсію до заповідника або про-
ведення конкурсу знавців-слідопитів.

Клас поділяють на команди, обирають капітанів. Кожна команда має 
зро бити свою газету. На цьому ж занятті учні придумують назви своїх 
га зет. Назва має бути короткою та змістовною, адже саме вона розкриває 
го ловну думку газети і повинна привертати увагу.

Заголовок газети виконують батьки – і це єдине, що вони роблять для 
стін газети. Все інше, крім збору інформації, учні роблять в класі. До на-
ступного заняття учням пропонують зібрати максимум даних про заповід-
ник, зробити виписки (тільки від руки!) і принести в клас.

2. написання статей.
Протягом двох уроків учні пишуть статті. Хто і що писатиме – вирі-

шує виключно команда. Адже можливий як спільний “мозковий штурм”, 
так і поділ завдань між учнями (ти пишеш передовицю, ти – “цікавинки”, 
а ти – репортаж по фотографіях). Після першого уроку всі матеріали слід 
по казати вчителю, який підкаже, що варто дописати, як краще викласти 
то що. Статті залишаються в учителя. На другому уроці закінчують статті. 
Зро зуміло, що дописувати чи виправляти статтю можна і пізніше – але 
ви ключно в класі.

3. оформлення стінгазет.
Статті, написані напередодні, переписують у стінгазету.
Для оформлення газет учні можуть використовувати будь-які матеріа-

ли на їх розсуд. Це можуть бути власні малюнки, наклейки, картинки з 
газет чи журналів. Дехто з учнів прикрашає газети навіть власноруч зроб-
леними фотографіями. Як буде розподілено роботи по оформленню газе-
ти, вирішують самі учні.

4. представлення газет та їх обговорення.
На останньому занятті учні представляють свої газети на загальний 

ог ляд. Учням пропонують висловити свою думку щодо кожної з них. При 
цьо му слід зберігати доброзичливу атмосферу, не дозволяти агресивної 
кри тики. На цьому занятті можна виправити виявлені недоліки, перед 
тим, як вивісити їх у школі.

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 тери-
торії у найближчому оточенні дітей; розвивати зв’язне мовлення учнів; 
виховувати любов та співчуття до всього живого. 
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Завдання проекту – учасникам доведеться побільше дізнатися про ту 
чи іншу тварину, рослину, щоб потім написати скаргу. 

перший етап проекту – попередньо проводиться прогулянка-екс-
курсія в ліс, парк, сад, щоб поспостерігати за станом навколишнього се-
редовища. Розповідь пишеться від імені тварини чи рослини, починаєть ся 
з опису вибраного об’єкту або розповіді про нього, проблем, які зустріча-
ються в природі. 

Другий етап проекту – 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’єк тів живої та неживої природи, зроблених дітьми; малюнками, які 
ді ти підібрали або намалювали самі. А її читання – супроводжуватися 
твор чими виступами дітей. 

скАРГА конВАлІЇ 
Я лісова конвалія. Мабуть, немає людини, яка була б байдужою до 

ча рівної краси моїх ніжних, витончених, дуже ароматних квітів. Вони 
зда ються виготовленими з якоїсь особливо прозорої, ніжної порцеляни 
над звичайно майстерними руками лісових гномів. Наче якісь зачаровані 
сріб лясті 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, рід-
ше листя або всю надземну частину та кореневище. Дуже цінними є квіт-
ки, з яких роблять не тільки ліки, а й виготовляють найкращі парфуми. 
Ми радіємо приходу весни. Але часто нас безжалісно винищують, особ-
ливо на свята. Зривають, роблять букети, ми низько нахиляємо голівки, 
гинемо від спраги, потім нас викидають як непотріб. Я закликаю вас зав-
жди пам’ятати про необхідність бережливого ставлення до природи, осо-
бливо до тих рослин, які користуються дуже великим попитом. Подбайте 
про те, щоб ми не зникли з лісів, адже тоді не буде цінних ліків для людей, 
хво рих 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, ко-
ли тільки починає танути сніг, коли між деревами ще сиро і мокро. У ме не 
зелененьке стебельце, невеличкі листочки та білесенькі пелюстки. Я хочу 
попросити у вас допомоги. Адже люди зривають нас на букети, став лять 
у вази. Їм чомусь це дуже подобається. Але в тій вазі я простою два дні, 
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зів’яну і мене викинуть на смітник. Навіщо мені отаке життя? Невже не 
можна просто прийти до мене в гості і помилуватися моєю красою се-
ред живої природи? Нас, підсніжників, залишилось дуже мало. Нашою 
охо роною займаються тільки лісники і біологи. Ми занесені до Червоної 
кни ги. Але навіть це людей це не зупиняє. Схаменіться! Зупиніться, люди 
доб рі! Допоможіть нам! 

Андрій Грищенко 

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

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

Ірина Заварацька 

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

Крістіна Туз 

скАРГА пРолІскА 
Я – перша квіточка весни. Ви, напевно, здогадалися, що звуть мене 

про ліском. Рано навесні, коли ліс лише починає пробуджуватися, я підні-
маю до сонечка свої зелені рученьки-листочки і дивлюсь на небо блакит-
ними очима-квіточками. Росту я у листяних лісах, між кленами та бе-
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різками. Я дуже люблю ліс, бо це моя домівка. Мені затишно й гарно в 
ньо му, але й тут я в небезпеці. Мене жорстоко зривають разом з цибулин-
кою, забуваючи про те, що наступної весни я більше не розквітну і не 
змо жу продовжити свій рід. Великі букети несуть додому, хоча знають, 
що я довго не стою у вазі, швидко в’яну. Мабуть, люди не розуміють, що 
рос линки вологих весняних лісів не витримують сухе повітря квартир. 
Лю ди 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 

струн кій ніжці. Маю квітку з яскраво-жовтою голівкою, яка прикрашена 
бі лими, ніжними, прозорими і тоненькими пелюсточками. Моє листячко 
дрі бне, блідо-зеленого кольору з невеличкими голочками. Можу жити на 
зе леному лузі, біля дороги, на узліссі. Хоч я й тендітна, але приношу ве-
лику користь вам: лікую малечу і дорослих від різних хвороб. Але інколи 
ме не знищують. Спочатку вирвуть з корінням, а потім викинуть на сміт-
тя. 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 продовгува-
тої форми. Найчастіше росту на лугах та біля доріг. Мені подобається 
гра тися теплими промінчиками сонечка, вмиватися крапельками літнього 
до щику. Я допомагаю людям загоювати рани, зупиняти кровотечі. Але 
ін коли подорожні чи то просто не помічають мене, чи то спеціально топ-
чуть ногами. Як же мені тоді боляче від цього і страшно, що вирвуть без 
по треби 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 

оз доблена невеликими білесенькими квітками. В кінці липня стають по-
мітні кетяги плодів, які розгораються все яскравіше і полум’яніють, нали-
ваючись червоним соком. А восени та взимку мене прикрашають гіркі 
або кисло-солодкі ягоди. Я немов красива наречена, адже мою красу по-
рівнюють з дівочою вродою. Але я не тільки красива, а й корисна рос-
лина. З моїх ягід печуть пиріжки. Варять киселі, готують соки і джеми. 
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Сві жі ягоди з медом та водою вживають при кашлі, серцевих захворюван-
нях, виготовляють мазі для загоювання ран. Соком калини навіть облич-
чя очищають, щоб рум’янилося. З деревини виготовляють шевські голки, 
му зичні інструменти. Та люди мене не дуже цінують. Росту я бездогляд-
но, ніхто мною не займається. Діти ламають гілки, роблять з них рогатки, 
стрі ляють недозрілими ягодами. Я плачу від болю. За що мене так жор-
стоко 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 швид-

ко. У моїх лісах живе багато тваринок. Їм тут добре ховатися від ворогів. 
По ряд зі мною – ялинки-сестрички, які допомагають очищати повітря. Ми 
на повнюємо ліс приємним ароматом. Птахи теж полюбляють наші ліси. Їх 
приваблюють шишки, які охоче їдять і білки, і миші. Але я боюсь новоріч-
них 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 
за хисту! Ми ж допомагаємо вам, прикрашаємо ваш край. Не рубайте нас! 
При ходьте 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 відчу-

ваєте на дотик, не чуєте. Але я дуже важливе для всієї планети: для звірів, 
пта хів, дерев, квітів, всього живого. А ось люди чомусь не розуміють, яке 
я важливе. Чому ви знищуєте ліси, які дають вам чисте повітря? Мене та-
кож забруднюють заводи, автомобілі, атомні станції. Дивно, що ви не мо-
жете зупинитись навіть тоді, коли з’являються озонові діри, коли тануть 
віч ні льоди Антарктиди, коли хворіють ваші діти. А зупинитись потрібно, 
щоб не було запізно. Невже ви хочете жити за принципом “після мене, хоч 
тра ва не рости”? Друзі! Не губіть мене, не позбавляйте себе майбутнього! 
Збе рігаючи 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 
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ван тажі у снігах півночі, служити на кордоні, допомагати на полюванні. 
Ка жуть, що собака – це добрий друг людини. Я дарую їм те, що є найдо-
рожчим у світі – свою дружбу і відданість, приношу багато радості. Але 
то ді чому вони так часто мене ображають? Смикають за хвоста, залиша-
ють голодним, виганяють із дому, саджають на ланцюг. Люди! Не забу-
вайте хоча б трохи турбуватися про своїх чотириногих друзів, любити їх. 
Будьте хоча б трохи схожими на собак: такими ж вірними, люблячи ми 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 залишати 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 хол-
кою та густою шерстю, масивну голову з невеликими вухами та очима. 
Хвіст короткий, який часто повністю прихований в шерсті. У моїх ведме-
жат на шиї та грудях бувають світлі відмітини, котрі з віком зникають. 
Хоч мене і називають незграбою, але здатний швидко бігати, лазити по 
де ревах, спритно та нечутно підкрадатися до жертви. Я всеїдна твари-
на. Можу поласувати комахами та їх личинками, черв’ячками, жабами, 
ри бою. Полюбляю ягоди, горіхи, кореневища, траву. А ось дикі бджоли 
не охоче “діляться” зі мною своїм смачним медом, за що потім жорсто-
ко жалять. Врятуватись від них можу тільки в річці. Взимку я впадаю в 
спляч ку. Але куди поділася зима? Коли я засну? Чи буду я смоктати лапу 
цієї зими? Коли чекати першого снігу? Мабуть, люди змінюють клімат 
сво їм втручанням у природу. Невже настане таке потепління, що зима 
вза галі може зникнути? Що мені тоді робити? Я не хочу стати ведмедем-
ша туном та ляками вас! 

Діана Майлат 
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скАРГА ЦВІРкунА 
Ми, цвіркуни, скаржимось на недостатню повагу і нешанобливе став-

лення до себе. Вимагаємо повернути нам забуту славу “квартиранта-скри-
паля”! Ми здавна були постійними супутниками людей у хатах. Нас ні-
коли не переслідували і не виганяли, навіть навпаки, раділи нашій поя ві. 
Тому що, по-перше, ми приносимо щастя в дім. Новоселам завжди гово-
рили: “Щоб цвіркуни за комином співали – незгоди від вашої хати відга-
няли! ”. По-друге, ми славні сторожі, адже маємо тонкий слух. Почуємо 
лег кий шурхіт – і зразу мовчок. Колись давно нас навіть селили на ніч в 
то ненькі коробочки з паперу і залишали на видному місці в хаті. Під наш 
спів господарі засинали, але варто було вночі бодай підкрастись до хати 
чу жому – ми дружно замовкали. Господарі прокидались, розбуджені ти-
шею. 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, 
по дібної до тих, що робить скрипаль. Слухаючи наші серенади, ви знімає-
те 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. Полю-
бляю гратися та солодко спати, їсти рибку та пити молочко. А ще я вмію 
муркотати. Коли трохи підросту, ловитиму мишенят. Але я ще малень кий, 
не вмію за себе постояти. Діти тягають мене за хвіст та вуха. Штовхають 
в боки, наступають мені на лапи. На ніч виганяють на вулицю, а там ду-
же холодно і мокро. Від собак ховаюсь на паркані. Допоможіть мені! Го-
дуйте мене, купайте, а головне – любіть! Як хочеться вашої доброти та 
ніж ності! 

Анна Антонова 

скАРГА ВоВкА 
Я маленьке, руденьке, пухнасте вовченя. Коли виросту, стану розум-

ним, 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 ціну-
єте 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 
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скАРГА БІлки 
Я спритне звірятко, справжній акробат, а звуть мене білка. На голові 

маю стоячі вушка, на кінцях – у вигляді пензлика, який буває тільки взим-
ку. Моя прикраса – чарівний хвостик: довгий, пухнастий, красивий, який 
слу жить мені рулем і парашутом. Задні кінцівки міцні й добре пристосо-
вані до великих стрибків. Влітку в мене руде хутро під колір стовбурів 
со сен, а на зиму шерсть линяє і стає сірого кольору. Живлюся я грибами, 
яго дами, комахами, жолудями, яблуками. Я дуже цінний хутровий звір, 
а тому деякі мене вбивають заради хутра. В парках і скверах люди нас 
під годовують, оскільки в наших лісах мало кормів. Ми швидко звикаємо 
бра ти їжу з рук дітей, людей. Ми вам довіряємо. А ви нас ловите, саджає-
те 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 ма-
теріал для будівництва гнізда у затишному місці. Ви, мабуть, здогадали-
ся, що я – їжачок. Довжина мого тіла сягає 20–30 см. Вдень я сплю, а 
вно чі виходжу на полювання. За допомогою доброго нюху легко в темря-
ві відшукую комах та гризунів, якими харчуюся. Винищуючи шкідників, 
при ношу велику користь людям. Адже ті гризуни можуть бути носіями 
хво роб. Шкода, що маю поганий зір та слух. Коли до мене наближаються 
лю ди і починають торкатися моїх голочок, відчуваю небезпеку і згортаю-
ся 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 

ву сиків, а на грудях є чотири пари ходильних ніг. Можу проживати у квар-
тирах, надворі, у лісі. На вигляд я зовсім не страшний, тільки чомусь мене 
час то бояться і діти, і дорослі. Шкода, що можу прожити тільки один се-
зон, а в кінці літа гину. Я – хижак, адже поїдаю переважно комах. Сітки, 
які я плету дуже швидко, різної якості та різного призначення. По одних 
нит ках я пересуваюсь вниз або вверх, інші призначені для ловіння комах 
або для зв’язування здобичі. Я дуже корисна тваринка, тому що поїдаю 
шкід ливих для рослин комах. А ще моя павутина з прадавніх часів вико-
ристовувалась людьми для загоювання ран! Не вбивайте мене, я жива іс-
тота, яка теж хоче жити і приносити користь людям! 

Єлизавета Квітко 
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скАРГА ЖАБи 
Я маленька жабка. Маю коротке тіло без хвостика. Задні ніжки дов ші 

за передні. Вдень я ховаюсь в темних та сирих місцях, а вночі виход жу 
на полювання. Не кривдіть мене, будь ласка! Деякі діти і навіть дорос лі 
бояться мене. Це несправедливе відношення. Ви вважаєте мене шкідли-
вою і небезпечною для здоров’я. А я така ж беззахисна і зовсім не бридка. 
Жи ву собі спокійно біля річки. Від вас нічого не хочу. Я дуже корисна 
тва ринка: почищу питну воду, знищу шкідливих комах, а ввечері влаш-
тую концерт. Якщо літо дощове, я можу знищувати і слимаків. Адже вони 
шко дять рослинкам городів. Мене можна взяти в руки і не боятися, що на 
ру ках з’являться бородавки. Змініть своє відношення до мене! Не вбивай-
те! Не топчіть ногами! Я просто маленька жабка! 

Ірина Лисак 

скАРГА синиЦІ 
Я маленька вертлява жовтогруда синичка. Трішки схожа на горобчика, 

тіль ки тільце мовби трошки витягнуте, пір’ячко переливається яскравими 
барвами на сонці. Оченята маю чорні, жваві. Дзьобик тоненький та гос-
тренький, а хвостик трикутний, ніби загострений. Гніздо будую ближче 
до житла людей, у дуплах, щілинах будівель. Вимощую його дуже старан-
но мохом, шерстю, пір’ям, кінським волосом. Живлюся різноманітною 
їжею – і рослинною, і тваринною. Знищую дуже велику кількість комах. 
Зав дяки гострому зору ніяка комашка ніде від мене не сховається. Я при-
ношу велику користь вам. Ви мене не ображайте! Я боюся котів, які по-
люють на мене, боюся злих хлопчаків, які кидають по мені камінцями 
за ради 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 дят-
ла. Я маю прямий та гострий дзьоб, який допомагає добувати корм. Мій 
язи чок із зазубринками, висовується далеко і дістає їжу із вузьких щілин. 
Оперення зверху чорне з білими плямами на крилах, а на потилиці – чер-
вона “шапочка”. Мій хвіст твердий та пружний, я на нього спираюсь. 
Жи ву там, де є багато дерев. Мене називають санітаром лісу, бо знищую 
ве лику кількість комах-шкідників. Але зараз стає менше лісів, бо люди їх 
зни щують, будують нові міста, фабрики, дороги. Мене лякає шум машин, 
поїз дів. Я хочу звернутися з проханням до людей: облаштовуйте зелені 
зо ни, насаджуйте нові ліси, щоб мені була робота. Нас і так стало небага-
то, а тому оберігайте нас! 

Вікторія Любковська 
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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 хутро, а взимку – біле. Маю короткий хвостик. Я дуже корисна 
тваринка, завзято винищую мишей і полівок. Незважаючи на малий роз-
мір, протягом року знищую декілька тисяч гризунів, зберігаючи зерно. 
Своє гніздо влаштовую в норах мишей, серед каміння, під корінням. Мо-
жу жити і в скиртах соломи. Завдяки цьому зберігаю корм для свійських 
тва рин. Полюю в лісах, на полях, луках, а іноді в селах і навіть містах. 
Пла ваю добре, а ось по деревах майже не можу лазити. Мисливців приваб-
люю 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 поча-

т ок із Валдайської височини в Росії і впадаю в Чорне море. Найдавніша 
моя назва – Борисфен, але називали мене по-різному: Дніпр, Дніпер, Сла-
вутич, Славута. Красивий я в різні пори року. У моїй прозорій воді живе 
ба гато різних риб та інших тваринок. Мої води забезпечують вас електро-
енергією, зрошують поля півдня України, перевозять людей та вантажі. 
Вліт ку на мальовничих берегах люди можуть гарно відпочити в спеку. 
Те пер 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. Лю-
ди, 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 
пе ресуваюсь стрибками. Живу в місцях, де поле межує з лісом, в заростях 
ча гарників, в бур’янах. Веду переважно нічний спосіб життя, адже маю 
ба гато ворогів: лисиць, куниць, яструбів, сов. Тому вдень відсиджуюсь у 
бур’янах. Споживаю переважно рослинну їжу – зелень, гілочки, кору де-
рев. Я дуже боюсь мисливців, які на мене полюють заради смачного м’яса 
та хутра. Ми гинемо від отруєння хімікатами, що використовуються в 
сіль ському 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 
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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 

скАРГи лАсТІВок 
Я яскрава красива перелітна пташка – сільська ластівка. Маю гострі 

чор ненькі крила з синім відтінком. На таких крилах можна довго, швидко 
та високо літати. Мій животик біленький, грудка червона, а дзьоб малень-
кий. Своє гніздо ліплю з глини, змочую її липкою слиною і грудочка за 
гру дочкою 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 під-
тримувати рівновагу в природі. Хочу поскаржитись на хлопчаків, які ін-
коли руйнують наші гнізда, розбивають яйця, стріляють з рогаток по ме ні 
та моїх подружках. Це призводить до того, що ми не можемо вирости ти 
наших малят, ваших помічників. Я звертаюсь до вас з проханням оберіга-
ти 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 міс-
тах, поблизу людей. Влітку знищую багато шкідливих кузьочок, комарів, 
мо шок, насіння бур’янів. Хочу поскаржитись на ворону, котра ламає моє 
гніз до 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 
ін коли руйнують моє житло з маленькими пташенятами. Та хіба у вас і 
справ ді немає жалю до моїх діточок? Ви теж маленькі і вже такі жорсто-
кі? 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 
ко ристь. 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 

ма люнок, який нагадує людський череп, із схрещеними руками. Передні 
кри ла у мене темно-бурі, а задні – жовті з двома чорними смугами. Ви, 
ма буть, здогадались хто я? Так, правильно, я метелик бражник мертва 
го лова. Живу в садах, парках, полях та лісосмугах. У мене досить ціка-
вий спосіб живлення. Я п’ю нектар з квіток. Для цього занурюю хоботок, 
силь но тріпочу крилами, що навіть чути гудіння, зависаю в повітрі і ви-
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тягую нектар. Також живлюся соком плодів, дерев, медом. Ми занесені до 
Червоної книги України, бо наша кількість дуже зменшилася через діяль-
ність людини. Ви знищуєте бур’яни, які охоче поїдає моя гусінь. Засто-
совуєте отрутохімікати для боротьби зі шкідниками рослин. А від цього 
страж даю не тільки я. Прошу у вас допомоги! Не втручайтесь в наше 
жит тя! Залиште нас в спокої! 

Антонова Катерина 

проект “народ відбувся як народ 
лиш завдяки своїй природі” 

(на диску, папка “Народ відбувся як народ”)
 
Завдання проекту: дізнатися про умови проживання народів, різних 

за етнічним походженням, їх традиції та звички.
Мета: вчити екологічно мислити, аналізувати та робити висновки; 

розвивати допитливість, вміння самостійно відшукувати необхідну ін-
формацію та працювати з науковою літературою; виховувати почуття гро-
мадянськості та національної гордості за свій народ; почуття дбайливого 
гос подаря своєї землі, відповідальності за її природу. 

об’єктом дослідження є взаємозв’язок народу із оточуючою приро-
дою на прикладі українців, японців та індіанців племені дакота – народів, 
що сильно розрізняються між собою. 

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 при-

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

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

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

Міні-проект “Землероби споконвіку. українці” 
Основними заняттями українців споконвіку були землеробство та ско-

тарство. Займалися також бджолярством, мисливством, рибальством то що. 
Основою харчування завжди був хліб, каші, пізніше – картопля, та 

м’яс ні страви – продукти землеробства та скотарства. 
Одяг робили з тканин тваринного (пряли шерсть свійських тварин) та 

рос линного (знову ж – вирощеного людьми) походження. За рахунок осі-
лості можливо було мати інструменти для прядіння та ткацтва. Використо-
вувався також одяг зі шкіри свійських тварин. Одяг часто оздоблювався 
ви шивкою нитками. Взуття – переважно шкіряне, різне для зими та літа. 

Будинки будували капітальні, тимчасових споруд, крім куренів мис-
ливців та рибалок, майже не використовували. В залежності від наявності 
ма теріалів будинки робили – серед лісів – з дерева, за нестачі лісів – на 
де рев’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 культивують-
ся – згадати хоча б калину, любисток, м’яту та ін. В лікарських цілях ши-
роко використовували продукти бджолярства. 

Міні-проект “Вершники прерій. Індіанці племені дакота” 
Індіанці – це назва корінного населення Америки. Існує багато племен 

ін діанців, що сильно різняться між собою. Мови їх належать навіть до 
різ них мовних сімей. Перші індіанці збирали рослини і полювали. Окремі 
пле мена займалися примітивним землеробством, їм вдалося одомашнити 
де яких тварин. Сприятливий клімат, безкраї цілинні землі давали змогу 
ви рощувати кукурудзу – основний продукт харчування давніх індіанців, 
а також гарбузи, квасолю, перець. Уздовж північно-західного узбережжя 
пле мена жили рибальством. Після витіснення індіанців білими пересе-
ленцями до прерій спосіб життя індіанців суттєво змінився. Індіанці 
пре рій, до яких відносяться і дакота – кочівники, що жили полюванням, 
ос новою їх побуту було полювання на бізонів. Воно стало набагато до-
ступнішим після появи коней (завезених білими і здичавілих) – знамени-
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тих мустангів. Існувало колективне полювання на бізона. Індивідуальне 
по лювання було найсуворішим чином заборонено і порушник заборони 
жор стоко карався. 

Основні страви індіанців виготовлялися з м’яса впольованих тварин. 
Тра диційною стравою індіанців є джеркі (в’ялене м’ясо) та пемікан (суше-
не м’ясо, перетерте з ягодами та тваринним жиром). В’ялення м’яса бу ло 
одним з перших людських принципово важливих методів збереження їжі 
для виживання. Таке м’ясо зберігало поживні речовини та смакові якос ті. 
Також розповсюджені страви з жолудів, кукурудзи, бобів. Значну кіль-
кість страв готували з дикого американського рису, який не культивува ли, 
а збирали на озерах. Цікаво, що дикий рис має чорний колір зернят. Його 
наз ва в мові дакота – “psin” – “рис”, а от назва звичного нам рису – “psin 
ska” – “білий рис”. 

Одяг племені дакота був переважно шкіряний, замшевий або з ду-
бленої шкіри. Адже в умовах кочового життя можна обробляти шкури, 
але не можливо використовувати обладнання для ткацтва. Часто його 
прикраша ли хутром горностая та бахромою, розфарбовували та оздоблю-
вали ви шивками шкірою, пізніше – бісером. Костюм чоловіка складався з 
со рочки, легінсів, поясу. Жінки носили довгі сукні з оленячої шкіри. Особ-
ли вістю одягу індіанців була настегнова пов’язка – довгий прямокутний 
шма ток тканини з дубленої оленячої шкіри або шерсті тварин. Щоб за-
хистити шкіру ніг і зігрітися, носили гетри або легінси – одяг на кожну 
но гу 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, по-
криті зшитими шкурами бізонів. Дим від багаття виходив через централь-
ний отвір в покрівлі, який під час дощу прикривали. До речі, слово “тіпі” 
по ходить з мови дакота. Інший тип житла – вігвам – з жердин, які покри-
ваються гілками, корою, шкірою тварин. Має склепінчасту форму. Часто 
наз ви “вігвам” та “тіпі” вживають як синоніми, що є помилкою. Сучасні 
пе реносні житла – вігвами та тіпі – використовуються тепер виключно як 
жит ла сезонні – мисливцями, рибалками, збирачами диких плодів і кле-
нового 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 рос-
лини прерій. Так, добре нам відома рослина ехінацея пурпурна походить 
з Північної Америки. Вона використовувалося з давніх-давен індіанськи-
ми племенами як могутній імуностимулятор, знеболюючий і протиза-
пальний засіб, а її коріння – для лікування ран. Значною мірою лікуван-
ня також спиралося на використання внутрішніх сил організму. Широко 
засто совувалося навіювання. 
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Міні-проект “Між горами і морем. Японці” 
Ця країна розташована на островах у Тихому океані, тому здавна лю-

ди тут займалися рибальством, робили човни. Селяни вирощували ово-
чі, фрукти, розвивалося землеробство. Більше всього сіяли рис, чай. Ці 
про дукти з задоволенням купували торговці з інших країн. Також дуже 
ці нився японський шовк. Для цього треба було вирощувати сади шовко-
виць, розводити тутових шовкопрядів і робити тканину з цієї сировини. 
Япон ці 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 ні-
би-то відбивали зло і різні напасті. 

Історію японської кухні можна простежити з давніх-давен. Тогочасні 
ку харі 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 
ри су інгредієнтів та приправ є суші. Типово японською стравою є сасімі. 
При готування його не забирає багато часу, оскільки це – просто шматоч-
ки свіжої морської риби та продуктів моря (білі шматочки свіжо наріза но-
го кальмара, креветки та молюски), котрі їдять, вмочуючи в соєвий соус. 
Стра ву подають з місцевим різновидом цибулі, огірками, м’ятою, япон-
ською редискою і хроном. 

Архітектори Японії навчилися будувати такі споруди, які не руйнують-
ся при землетрусах, адже Японія знаходиться в зоні сейсмічної небезпеки. 
Основою традиційного японського будинку є каркас, змонтований з грубо 
об роблених дерев’яних брусів, який надає споруді достатню жорсткість і 
змен шує можливість руйнування при землетрусах. Влітку, коли в Японії 
ду же жарко і волого, стіни розсуваються, щоб будинок провітрювався. 
Взим ку ж, коли стає холодніше, стіни зсуваються так, щоб створити неве-
ликі внутрішні кімнати, які легко обігрівати жаровнями. 

Традиційним жіночим і чоловічим одягом є кімоно, яке робиться 
вруч ну – починаючи від виготовлення дорогоцінної тканини і закінчуючи 
по шиттям. 

Японія славиться своїми бойовими мистецтвами, такими як дзюдо, 
ка рате, 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 пі-
шого 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 
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розповідали. У просторому тіпі гостей – українців та японців – прийма ли 
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 демонстрували традиційні пісні й 
танці “своїх” народів, техніки бою, і навіть скуштували традиційні стра-
ви. В кінці уроку підвели підсумок проекту: з’ясували, що людина з’я-
вилася 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 
кож ний народ – відбувся як народ лиш завдяки своїй природі! 

Після закінчення проекту на основі зібраного матеріалу учні по міні-
про ектах створили презентації про побут і культуру досліджених народів 
(на диску, папка “Проект народ відбувся як народ”). 

проект “Екологічний детектив”
 
Мета: вчити екологічно мислити, самостійно відшукувати необхідну 

інформацію, працювати з науковою літературою; розвивати вміння спів-
ставляти дані для отримання нової інформації, аналітичне мислення; ви-
ховувати почуття відповідальності за природу. 

Завдання проекту: дізнатися про умови проживання різних видів 
морських тварин та загрози для них. 

очікуваний результат: встановлення причин загибелі тварин на 
морському узбережжі та винуватців цього. 

Етапи роботи над проектом
перший етап – постановка задачі, зав’язка “екологічного детективу”: 

на березі моря неподалік одного великого міста знайдено велику кіль-
кість загиблих морських тварин: риб-голок, барабульок, камбал, крабів, 
пе реважно дрібних розмірів. Виникає питання: чому вони загинули? Були 
на це природні причини чи винні антропогенні чинники? Які саме? Хто 
ви нуватець цього? Учні (“детективи”, “аналітичний відділ”) вирішили 
знай ти відповіді на ці запитання. 

на другому етапі учні збирають матеріал про види, представників яких 
було знайдено на березі. Під час доповідей про біологічні особливос ті цих 
тварин учні за допомогою вчителя складають таблицю, в якій відміча ють, 
чи могли ті чи інші природні фактори викликати їх загибель. Якщо якийсь 
чин ник (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 розгля-
нутих впливів НЕ міг викликати загибель всіх знайдених видів. Тому діти 
при пустили, що в загибелі тварин винна діяльність людини. 
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Третій етап – по вже опрацьованій схемі учні проаналізували різні 
ан тропогенні чинники, що могли призвести до загибелі тварин. Школярі 
зве ли дані в таблицю і дійшли висновку, що причиною катастрофи стали 
ски ди токсичних сполук якимось підприємством. Тепер залишилося від-
повісти на останнє запитання: хто це все скоїв? 

Четвертим етапом став пошук винуватця. Учні вирішили подивити-
ся, які саме підприємства могли нашкодити. Склали список підприємств 
міс та, неподалік якого загинули тварини. Його аналіз показав, що пекарні 
та фаб рики, що виготовлюють харчі, навряд чи могли отруїти воду. Ава-
рій ка налізаційних колекторів у цей час не було. Лише один завод – по 
ви готовленню добрив – дійсно міг отруїти воду. Висновок: найшвидше, 
саме він і був винуватцем катастрофи. 

Одразу в дітей виникло питання: як вони можуть вплинути на цей за-
вод, щоб більше він не губив природу? Було визнано, що учні, на жаль, не 
мо жуть поставити незадовільну оцінку директорові заводу або вигнати 
його з кабінету, як поганого учня – з класу. Прийнято рішення: не купува-
ти продукцію заводу-забруднювача, поінформувати людей. А для цього 
по трібно зняти відеофільм – “Екологічний детектив”. Чим школярі на на-
ступних заняттях екохвилинок і зайнялися – в ролі акторів, операторів і 
ре жисерів. Учителям лишилося тільки їм трохи допомогти. 

проект “наш власний екологічний фільм”
(на диску, папка “Фільм Екохвилинки”)

Мета проекту: узагальнити власні знання, навчитися передавати їх 
іншим; розвивати акторські та режисерські здібності, вміння працювати 
з відеокамерою; виховувати відповідальність за збереження природи рід-
ного краю.

Завдання проекту: 
– дізнатися, з яких частин складається фільм та як його знімають;
– написати сценарій фільму;
– самостійно зняти фільм.

Етапи роботи над проектом
1. постановка задачі. 
Учням пропонують самим зняти фільм за одним із проектів. Розпо-

відають 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. 
Пер ший етап – це написання сценарію. Ми вже маємо сюжет – наш про-
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ект. Тепер його треба описати від початку до кінця. Але просто розповідь 
або стаття про проект – цього мало. Кожну частину проекту слід описати 
у вигляді послідовних епізодів для зйомок. Наступний етап – це власне 
зйом ки. 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, мульт-

фільм), виділяючи частини сюжету: пролог, зав’язку, розвиток подій, 
куль мінацію, розв’язку, епілог. Паралельно на дошці виписують ці части-
ни 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 – пошук матеріалів та їх аналіз.
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 сце-

нарію.
На цьому етапі учні, спираючись на записи з попереднього уроку, ви-

значають, як зобразити ці частини фільму, описують епізоди, створюючи, 
таким чином, сценарій.

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;
– зміна планів: загальний – середній – крупний.

Монтаж фільму роблять дорослі, з технічних причин: розмістити весь 
клас за одним комп’ютером складно.

проект “орнітологія у віршах”

Мета проекту: дізнатися про птахів з наданого списку і написати про 
них біологічно правильні вірші для майбутньої книжки-розмальовки про 
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наших птахів; розвивати зв’язне мовлення учнів, вміння писати вірші; 
виховувати любов та співчуття до всього живого.

Ці вірші мають стати частиною розмальовки для учнів наступних кла-
сів. Однією з особливостей цих віршів має бути біологічна правильність 
вір шів. У них треба відобразити якісь характерні риси птахів. Учням про-
понують підібрати матеріал про якогось із птахів з наданого списку. На 
за нятті діти складають вірші, користуючись зібраними даними. Доробити 
їх можна і на наступному занятті. За необхідності вчитель приходить на 
до помогу.

 Дятел

Чути стукіт серед лісу – 
То завзятий лікар-птах.
Він лікує всі дерева
По узліссях і ярах.

Має шапочку червону
І барвисті крила.
На такую ось пташину
Подивитись мило.

Всі дерева оглядає,
Шкідників він там шукає.
Так дерева він лікує,
Від усіх хвороб рятує.
  Чередник Анастасія

Деркач

Ось у лузі хтось скрекоче
В ріднім краї навесні.
Заховатись від всіх хоче
Тишком-нишком у траві.

Небезпеку лиш відчує
Десь поблизу у траві,
Розправляє свої крила – 
В небо ось уже летить.

 Затонський Володимир

Дрізд

Десь на верхівці дерева
Чарівний спів луна.
Це птах співочий радісно
Концерт свій почина.

Півдня по лісу він літав,
Малятам їжу здобував.
Він ситно їх нагодував, 
А потім сів і заспівав.

І лине пісня над землею,
І люди прислухаються до неї.
Мелодія ця ніжна і барвиста,
Дзвінка, весела й промениста.
  Ляховенко Людмила

Велика синиця

Голівка чорна, жовті щічки
І крильця в мене невеличкі.
Я – маленька жвава пташка,
Мені взимку, ой як важко!

Весну дуже я чекаю,
Піснею її стрічаю.
Цінь-цінь-цінь, весна іде
За собой тепло веде.

 Антонова Катерина
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Боривітер

Боривітер – хижий птах
З роду соколиних.
Не літає в небесах
По шляхах орлиних.

Птах живе в містах, садах,
На високих скелях.
Всіх ворон він розганяє,
Їх гніздечка заселяє.

Пацюків і ховрахів,
Мишу і дрібноту
Добувають ці птахи – 
Бо це їх робота.

Птах звикає до людей,
Любить їх опіку.
І виводить там дітей – 
Хай й живе довіку.

 Стаценко Валерія

 Голуба синиця

Це синичка не проста:
Має чорного хвоста.
А голівонька блакитна – 
Ця пташина дуже спритна.
Любить зерна та крупу,
І водичку дощову.
  Додонов Кірілл

 сіра чапля

Сіра чапля жаб ловила,
У болото дзьоб встромила.
Жаба чаплю надурила – 
За кущем вона сиділа.
Сіра чапля воду пила,
Бо вечерю пропустила.
  Майлат Діана

Галка

Галка любить все блискуче,
Знайде ґудзика – до кучі!
У гніздечку лад наводить,
Дзьобом пір’ячко виводить. 
Незабаром в неї свято,
Прибирається завзято.
  Ясніков Олексій

 Горобець

Під стріхою гніздо звиває,
Веселу пісеньку співає.
Весь день в садочку він літає,
Личинки й гусінь поїдає.
Яка ж ця пташка молодець,
Та це ж веселий … (горобець).
Журавель Вікторія

 
 Берегові ластівки

Швидко ці птахи літають,
Безліч мушок поїдають.
Гнізда в глині виривають,
Там чистенько підмітають
І дітей в них доглядають.
  Туз Крістіна

сіра ворона

Ця пташка всім знайома,
Поважно ходить біля дома.
Кар-кар! – раптово закричить
І спокійно полетить.
Дуже хитра ця персона,
А зовуть її … (ворона).
  Пискун Олена
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 орлан-білохвіст

Має дужих два крила,
В небі високо літа.
Хвіст великий білий має,
Гордо голову тримає.
Що за птах це, хто вгадає?
  Квітко Єлизавета 

 сова

Ніс гачком, великі очі,
До мишей вона охоча.
Любить вдень вона поспати,
Вночі ходить полювати.
  Грондзель Роберт

 Рибалочка

Враз ця пташечка швидка – 
Хвать рибинку – й до гнізда.
Рибу з’їсть – і другу хвать,
Нам цю пташку не впіймать.
  Квітко Єлизавета

 орел

На скелі він будує дім
І не боїться жити в нім.
Два могутніх є крила
У господаря … (орла).
  Виноградов Владислав 

 

канюк

Понад хмарами літає,
Пильно здобич виглядає.
Як побачить її – вмить
Камінцем униз летить.
  Виноградов Владислав 

 Білий лелека

У небі білою стрічкою
В осінньому ритмі дощів.
Летів лелека над річкою
У вирій далеких країв.
  Пискун Олена

 повзик

Він вміє повзать по деревах, 
Живе як дятли у дуплах.
Їсть гусінь, жолуді, комах.
Розумний дуже – що за птах?
  Хмарський Артем
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Розділ 11.
пРоВЕДЕннЯ ЕкскуРсІЙ

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 кон-
кретні фенологічні явища, навчити помічати їх навіть в умовах населених 
пунк тів; розвивати спостережливість, увагу; виховувати дбайливе став-
лення до природи.

хід заняття 
I. підготовча робота. 
Учням повідомляють, що сьогодні вони йдуть на екскурсію. Нагаду-

ють 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 прохо-
дите шкільним подвір’ям. Та чи знаєте ви, де розташовані мурашники, 
де гніздяться горобці, якого кольору восени листочки рослин і як ці рос-
лини називаються? Сьогодні ми з вами побачимо зовсім нове, невідоме 
вам шкільне подвір’я.

III. Екскурсійні завдання. 
Розповідь під час екскурсії чергується з виконанням певних завдань. 

Осіння екскурсія
Осінь – пора засинання природи. Стає дедалі холодніше, дні корот-

шають. Частина птахів відлітає на південь, у теплі краї. А вся природа 
починає 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 назва-
ти якомога більше звуків. Це шум вітру, шелестіння опалого листя, кар-
кання 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 
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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 
взи мку? Навесні? Коли більше пташиних звуків: навесні чи восени?
2. Що ми бачимо?
Тепер учні протягом 30–40 с озираються довкола, намагаючись поба-

чити якомога більше тварин. Потім називають побачених. Переважно на-
зивають 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?
2. практична робота. 
Гра “Хто загубив листочка?”
Учні підбирають опалі листочки. Називають, яким рослинам вони нале-

жать. Потім знаходять ці рослини. Інколи буває, що учні не можуть іденти-
фікувати 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 зле-

жався 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).
– Де тепліше: під снігом чи назовні? Чому? (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.)
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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 
ви дів повертаються з теплих країв. Видно мурах, клопів-солдатиків. Літа-
ють бджоли та мухи. Слід звернути увагу і на рослини – появу перших зе-
лених стебелець, молодих листочків на деревах, цвітіння первоцвітів. (Не 
зривайте! Їх стає менше! Підсніжники – ті взагалі в Червоній книзі!)

2. практична робота. 
Гра “Серце дерева”.
Вибрати дерево діаметром до 15 см із жорсткою корою (краще з листя-

них). До стовбура обраного дерева міцно притиснути вушко. Можливо, 
до ведеться змінити кілька місць на стовбурі, поки знайдемо потрібне і 
від  чуємо биття “серця” дерева. Порівняємо ритм свого серця з ритмами 
“сер ця” дерева. Зробимо висновок, що дерева – це живі істоти, які рос-
туть, 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 заважа-
ти нашим сусідам – птахам та рослинам – не смітити, не ламати гілки, не 
ля кати птахів.

 
Екскурсія-розвідка “Юні слідопити”

Мета: навчитися розрізняти сліди, знаходити їх навіть в умовах насе-
лених пунктів; розвивати спостережливість та увагу, практичні навички 
дослідницької роботи; виховувати пізнавальний інтерес.

обладнання: листочки з зображенням слідів різних тварин (на диску, 
директорія “Проект Юні слідопити”, з кн.: Долейш, 1987), за можли-
вості – книги про сліди (Долейш, 1987; Формозов, 1989; тощо).

Ця екскурсія має проводитись після того, як випаде сніг, і на ньому за-
лишать сліди досить багато тварин (тобто, на наступний день після сніго-
паду). Немає необхідності у далекій мандрівці – навіть на шкільному по-
двір’ї можна знайти достатньо матеріалу. Хід цієї екскурсії для учнів, які у 
минулі роки брали участь у проекті “Юні слідопити”, відрізняється змен-
шенням кількості завдань, пов’язаних зі слідами людини, та збільшенням 
видів, чиї сліди мають вирізняти учні (крім слідів кота, собаки, во рони, 
свійського голуба можна пошукати сліди інших тварин, подиви тися на слі-
ди 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.
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хід заняття 
I. підготовча робота. 
Перед виходом на екскурсію учням розповідають, що сніг – це справ-

жня відкрита книга, яку, на жаль, далеко не всі вміють читати. Щоб зрозу-
міти, 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 
сто яв тощо. Учнів попереджають, що треба поводитись спокійно, не від-
биватися 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 навчи-

тись 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 із завдань, попутно роздивляються сліди тва-

рин, які вдасться знайти.
1. Такі різні наші сліди.
Всі учні стають в ряд на стежці біля свіжого снігу. Потім на снігу ко-

жен залишає один слід. Діти роздивляються свої сліди та сліди сусідів, і 
на запитання вчителя описують їх відмінності – малюнок підошви (сму-
ги, 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 

слі ди. Одному учню пропонують пройти по снігу. Всі інші роздивляють-
ся сліди, вказують, що відстань між ними досить невелика, слід носка і 
п’я ти промальовується однаково чітко. Потім тому ж учню пропонують 
про бігтися. При розгляданні цих слідів одразу видно, що відстань між 
ни ми набагато більша, носок видний краще, ніж п’ята. 

Іншому учневі пропонують спокійно пройти, потім по команді зупини-
тися, а по наступній – через 1–2 с – знову піти. Сліди під час цієї коротко-
часної зупинки виявляються чіткими. Довготривала зупинка організову-
ється таким чином: учень іде, по команді зупиняється. Після цього йому 
про понують проговорити 2–3 скоромовки. Вся його увага зосереджується 
са ме на них, і він не замислюється над тим, які сліди він лишає, перемина-
ється 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 
бра ли участь в проекті “Юні слідопити” і для яких ця екскурсія є повто-
рен ням минулорічного матеріалу. З ними (у якості нагадування) варто 
провести лише гру “Що він робив?” і переходити до пошуків слідів тварин.
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3. Гра “Що він робив?”
Одному з учнів пропонують зайти за ріг та там, щоб не бачили інші, 

ви конати певне завдання (його дають пошепки, щоб ніхто не почув): на-
приклад, пройти, потім зупинитись і порахувати кількість вікон на друго-
му поверсі школи, пробігтись і двічі стрибнути вперед. Після його повер-
нення всі інші учні по слідах мають відтворити, що він робив. Опис має 
бу ти приблизно таким: ось він ішов, потім зупинився, повернувшись об-
личчям до школи, далі побіг і стрибав.

4. Хто пройшов?
Учні намагаються знайти сліди різних тварин, порівнюють з малюнка-

ми на листку. Вчитель підказує, де сліди кота, де – собаки та ін. Якщо під 
час заняття помітили, що ось пробіг собака або біля цього куща стрибав 
го робець, слід показати його учням, а потім підійти роздивитися сліди. 
Як рухався звір – ішов чи біг – можна визначити, порівнявши слідову 
до ріжку з малюнками в книзі (це завдання краще підійде для учнів, які 
бра ли 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 
решт ки насіння та крихти хліба. Значить, десь наверху щось їли птахи. 
І дійсно – на другому поверсі на вікні висить годівниця, яку відвідують 
си ниці та горобці. Шматок хліба з видзьобаною в ньому “ямкою” аж до 
ско ринки – робота горобців або голубів. Гарбузова насінина з акуратною 
ок руглою діркою, через яку виїдена м’якоть – тут попрацювала синиця. 
Про гризений горіх – слід перебування білки.

А ось жовті ляпки під заборами та стінками – це, виявляється, мітки, 
яки ми коти та собаки сповіщають своїх сусідів про те, що вони тут побу-
вали і що це, власне, їх територія. 

VII. підсумок заняття. 
Учні роблять висновок, що навіть не побачивши тварин, можна дізна-

тися, які з них є на даній території, та що вони робили, за умови, якщо ви 
вмієте розрізняти сліди та не забуваєте їх помічати.

Екскурсія на берег Дніпра “Ми живемо в теплих краях”

Мета: ознайомити учнів із зимуючими птахами, навчити проводити 
спостереження, користуватися біноклем; розвивати уважність; виховува-
ти бажання піклуватися про птахів.

обладнання: бінокль (по можливості), блокнот з олівцем (він пише 
завжди, в той час як ручка на холоді може відмовити) для запису спо-
стережень.
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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 хрипкуватий свист, 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. Вияв-
ляється, 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 

ти ми птахами, які живуть у нас весь рік або прилітають на зимівлю.
III. хід екскурсії. 
Під час екскурсії учням всіх показують птахів, яких зустрічають. При 

цьо му обов’язково вказують, чи цей птах у нас в населених пунктах пере-
буває протягом всього року, чи переселяється на зиму з околиць, чи при-
літає на зимівлю з півночі. Всіх птахів учні записують в блокнот, відміча-
ючи 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.
На березі учні в бінокль розглядають птахів, що тримаються на опо-

лонках та кризі біля них, обов’язково записують види, що побачили, в 
блок нот за попередньою схемою:
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 менше, 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 легше знайти їжу (си-
ни ці, повзики, чубаті жайворонки); нарешті птахи, які прилітають до нас 
на зимівлю (в місті це снігурі та омелюхи, на Дніпрі – зимуючі качки: 
кро халі, гоголі, а також крижні, яких влітку на Дніпрі можна побачити 
далеко не всюди).
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Частину птахів, які зустрічаються у нас постійно, називають осілими. 
Ін  ші взимку прилітають ближче до населених пунктів з околиць – вони 
ко  чують. А ще одна група – це птахи, які прилітають до нас на зимівлю.

V. підсумок заняття. 
Які групи птахів ви можете виділити?
Таким чином, ми переконалися, що птахів можна побачити протягом 

всьо го року, та не одних і тих же. Частина наших птахів відлітає на пів-
день. А для інших – теплі краї розпочинаються прямо у нас. 

Екскурсія до заповідника “Заповідні стежки”

Мета: розширити уявлення дітей про рослинний і тваринний світ за-
повідника, особливості заповідника як природоохоронної установи, фор-
мувати вміння помічати характерні особливості явищ природи; розвивати 
практичні навички дослідницької роботи, уважність, спостережливість; 
виховувати бажання оберігати рідну природу.

обладнання: блокноти, олівці, картки із зображення грибів, по мож-
ливості – плеєр або ноутбук з колонками та набором звуків – записів голо-
сів птахів, жаб, ропух (на диску, папка “Екскурсія Заповідні стежки”).

хід заняття 
I. підготовча робота. 
Напередодні вчитель коротко повідомляє про маршрут, зупинки, обо-

в’язковою є бесіда про правила поведінки на природі, її збереження та 
охо  рону. Слід попередити учнів,  що одяг має бути зручним для руху в 
лі сі (найкраще – брюки та щось з довгим рукавом, щоб комарі та кропива 
не зіпсували подорожі) та не занадто барвистим, бо яскравий колір відля-
кує тварин. Взуття – зручне, щоб не натирало ноги. В теплі дні бажано 
ма ти 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 

за конами.
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 дістане-
мо під час сьогоднішньої мандрівки по заповіднику. 
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III. хід екскурсії. 
Екскурсія проводиться по екологічній стежці. Всі цікаві спостережен-

ня відмічаються по ходу маршруту, але для полегшення сприйняття мате-
ріалу і фізичного перепочинку виділяються окремі тематичні зупинки.

перша зупинка – “На порозі заповідника”
Нагадування про правила поведінки в лісі. Ми, йдучи до заповідника, 

по винні поводитися як чемні гості. В лісі зараз час, коли птахи виводять 
пта шенят. Тому ні в якому разі не можна галасувати. Лісова підстилка 
– це дім багатьох дрібних тварин, тому її не ворушать. Не можна відби-
ватися від групи, щоб не заблукати. А тепер – до нових відкриттів у запо-
відному 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 папе-

ру 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 бородав-
часта, 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 

учас ник і промовляє речення “Ліс потрібно оберігати тому, що …”. Діти, 
які бажають висловити свою думку, стають по черзі в центр кола і продов-
жують 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. 
Бесіда про яри.
Наші яри – сумне й цікаве явище. Це пам’ятник людському недбаль-

ству і справжня книга прадавньої історії. Яри виникають тоді, коли вода 
має можливість вільно стікати, змиваючи ґрунт. Це відбувається, коли ви-
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рубують ліси. І от, коли ліси були вирубані, у нас утворилися оці яри – 
най більші в Європі. Для того, щоб канівські гори не змило, прийшлося 
до класти чимало зусиль, відновлюючи ліс. Та завдяки ярам добре видно 
пра давню геологічну історію наших місць. Адже наші гори унікальні – в 
них шари юрського періоду, коли по землі ходили динозаври, якимось чи-
ном 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 дино-
заврів.

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. 

Роз множуються вони спорами і частинками грибниці, що знаходиться в 
ґрун ті. Гриби потрібно охороняти. Оскільки вони є санітарами лісу і про-
дуктом харчування. Гриби, отруйні для людини, для лісових мешканців 
– ліки і харч, можуть бути ліками і для людини. Чим більше в лісі різних 
гри бів, тим він затишніший, в ньому краще й швидше ростуть дерева. Не 
мож на знищувати неїстівні гриби. 

Проведення гри “Підбери гриб”. 
Дітям роздаються картки із зображенням грибів. Вони називають гриб, 

роз повідають, коли він з’являється та де полюбляє рости. Підбирають до 
їс тівного 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 Канів-

ському природному заповіднику. Діти знаходять на маршруті гриб. Визна-
чають, який це гриб: їстівний, неїстівний чи отруйний. Розповідають про 
спо соби розрізнення їстівних грибів та їх отруйних двійників. Вказують, 
що народні методи визначення грибів – за допомогою цибулини, срібної 
лож ки, тощо – неефективні. Гриби треба знати, визначати за визначника-
ми, консультуватись у спеціалістів. Ні в якому разі не вживати в їжу не-
знайомі гриби. Розповіді учнів доповнюють або виправляють студенти та 
ви кладачі. 

п’ята зупинка – “Комашина”
Спостереження. 
Діти спостерігають за мурашником та його жителями: рух мурашок 

ко лоною один за одним, будівництво гнізда, живлення. Учні роблять 
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висно вок, що це хижі тварини (поїдають інших комах-шкідників), але 
корисні для лісу (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? 
Шоста зупинка – “Пташине царство”
Під час руху учні час від часу зупиняються послухати птахів, яких на-

зиває вчитель – найчастіше можна почути зябликів, вільшанок, синиць, 
спі вочих дроздів, а також вівчариків – жовтобрового та ковалика та ін-
ших. Під час зупинки учні прослуховують записи птахів і називають їх.

сьома 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, 
про ведемо ряд спостережень. 

Спостереження. 
Для роботі на цій станції дітям знадобляться скляні баночки, водні 

сач ки, лупи, пінцети. 
Спостереження за тваринами водойми розпочинається з порівняння 

став кової жаби і ропухи (почути їх одночасно дуже важко, тому слід від-
творити записи їх голосів). Їх можна розрізнити за голосом. Діти роблять 
ви сновок, що жаби дзвінко квакають, а ропухи – видають глухий звук. 
Зга дують, що діти жаб та ропух – пуголовки – схожі на рибок і живуть 
ви ключно у воді, у той час як дорослі пов’язані з сушею. 

Далі спостерігають за відловленою водоміркою. Роздивляються її бу-
дову: три пари ніг, передня з яких не бере участі у пересуванні. Нею ко-
маха захоплює і утримує здобич, бо живиться дрібними тваринками. Во-
домірка – 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 малопо мітним. 
Передня пара ніг трансформувалася у “клешні”, які можуть захоп лювати 
здобич. Отже, можна зробити висновок, що і це – хижак. 

Інша придонна тваринка – водяний ослик. Діти розглядають його зов-
нішній вигляд: колір його тулуба зливається з забарвленням навколишньо-
го середовища. Має шість пар ніг. Але це не комаха! Вчитель повідомляє, 
що водяний ослик – це рачок. Його охоче поїдають водоплавні птахи, ри-
би, водяні скорпіони. Має цікаву особливість: коли ворог хватає його за 
но ги, водяний ослик легко з ними розлучається, а з часом кінцівки відрос-
тають. 

Після спостережень всі тваринки випускаються на волю. 
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Ще деякий час діти спостерігають за подіями на водоймі і помічають, 
що у жаркий день до неї прилітають лісові пташки – попити води, поку-
патися, а деякі – ще й пополювати на водяних мешканців. 

Восьма зупинка – “Море ігор та загадок” 
Загадки. 

1. У якому лісі немає листя? (У хвойному). 
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 

сер ця з ритмом “серця” дерева. 
2. Гра “Розрізни запахи”. 
Учитель підбирає листочки різних рослин. Наприклад: м’ята, полин, 

чеб рець, гілочка сосни. Діти із зав’язаними очима повинні тільки по за-
паху впізнати рослину. 

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 
екс курсії, коли діти втомилися і не мають бажання бігати. На безпечному 
від різку дороги в лісі дитина повинна сама, без нікого, пройти стежкою, 
уяв ляючи себе якоюсь твариною. А потім розповісти про почуття, що ви-
никали 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. 
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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; розвива-
ти вміння порівнювати, аналізувати, робити висновки, узагальнювати; 
ви ховувати бажання оберігати рідну природу.

Напередодні екскурсії узгоджують час зі співробітниками заповідни-
ка, котрі мають представляти різні аспекти його роботи.

хід заняття 
I. підготовча робота.
Ця екскурсія також починається із вступної бесіди в класі. Ще перед 

ви ходом клас поділяють на команди. Нагадують про правила поведінки в 
за повіднику.

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 заповід-
ник? 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 – 
тоб то дають можливість природі жити за своїми законами, не турбуючись 
про те, що люди можуть їй заважати. Учні зустрічаються зі співробітни-
ками заповідника, які розповідають про свою роботу. Протягом всієї екс-
курсії проводиться вікторина. Всі, з ким спілкуються учні, задають їм за-
питання. Кожна команда після обговорення дає свою версію відповіді. За 
пра вильну відповідь команда отримує бали – у вигляді цукерок. До кінця 
екс курсії цукерки не з’їдають. Оскільки саме за їх кількістю і визначаєть-
ся команда-переможець. А зібрані смачні “бали” слугують призом, який 
ко манда самостійно розподіляє.

 перша зупинка – “Заповідник у безпеці” (зустріч зі співробітни-
ком лісової охорони).

Майстер лісу розповідає, що заповідник нерідко потерпає від недбалої 
по ведінки людей. Чомусь люди заходять в ті частини заповідника, куди 
за ходити не треба, оскільки перебування там турбує звірів і птахів, зава-
жає їм ростити потомство. Тому часто-густо це треба пояснювати таким 
го ре-відвідувачам. В той же час заповідник – не кошмар за кам’яними 
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му рами. Завжди можна прийти на екскурсію, яку проведуть кваліфікова-
ні співробітники, які допоможуть побачити та дізнатися набагато біль-
ше, ніж при самостійній прогулянці. При цьому не буде нанесено жодної 
шко ди природі. Ще одна турбота лісників – це пожежі. Адже люди розво-
дять багаття, а потім забувають їх загасити. Або і взагалі підпалюють 
су ху траву. І тоді лісова охорона стає на захист заповідника від вогню. 
Та кож лісники постійно проводять спостереження за природою і переда-
ють свої дані науковцям. Щоб стати лісником, треба отримати спеціальну 
лі сівничу освіту.

Запитання: Що можна робити відвідувачам у заповіднику? Що таке 
екологічна стежка?

Друга зупинка – “Метеорологічна” (відвідування метеорологічного 
майданчика). 

Працівник метеостанції показує і знайомить дітей з приладами, що 
до помагають проводити спостереження в природі (флюгер, термометр, 
ба рометр, гігрометр). Заміри проводяться щодня тричі на день в один і 
той же час, результати потім записуються у спеціальні зошити-архіви, а 
та кож у базу даних, їх використовують у Літописі природи – основному 
до кументі заповідника.

Практична робота. 
За допомогою термометра діти визначають температуру повітря та 

ґрун ту. Для отримання правильних результатів треба прослідкувати, щоб 
на термометр не потрапляли прямі сонячні промені. 

За допомогою компаса і саморобного флюгера-прапорця учні визнача-
ють напрям вітру та його силу. 

Також проводиться спостереження не тільки за станом неба (ясно, 
хмар но, похмуро), а й типом хмар (шаруваті, купчасті, білі, перисті). 

Перевірка народних прикмет. 
Діти пробують прогнозувати погоду на найближчі дні за допомогою 

на родних прикмет про рослини та тварин-синоптиків. Наступного дня 
пе ревіряють, 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 прохолод-

не, кішка звертається в клубочок, при потеплінні вона трохи розпрям-
ляється, ще тепліше – і її тіло утворює півкільце, а в жару кішка ви-
тягується в пряму лінію. 

Якщо в найближчі 6–8 годин буде дощ, бджоли “бастують” і не летять 
за нектаром. 
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Перед дощем біле латаття не розкриває квітку. 
Кульбабки розкрили чашечки – дощу не передбачається. 

Питання: Що вимірюють за допомогою термометра? Барометра? 
Гігрометра?

Третя зупинка – “Наукова” (зустріч з науковцями заповідника).
Науковці розповідають, що заповідник – це місце, де природа живе за 

свої ми законами. Та для того, щоб зберегти природу, одних заповідників 
ма ло. Треба охороняти її всюди. Але щоб знати, що і як відбувається в 
при роді, потрібні наукові дослідження. А заповідник – це еталон приро-
ди. І спостереження в ньому лягають в основу природоохоронних заходів. 

В заповіднику вивчають рослини, тварин, гриби, вивчають геологічні 
про цеси та погоду. Адже лише таке цілісне вивчення дозволяє зрозуміти, 
як функціонує екосистема та які заходи потрібні для її охорони. Всі до-
слідження на території заповідника заносяться до спеціального зведення 
– “Літопису природи”, яке робиться щорічно. По ньому можна прослідку-
вати, які зміни відбуваються на заповідній території з року в рік за п’ять, 
де сять, двадцять років. В Канівському заповіднику Літопис ведеться по-
над 50 років. Такі багаторічні дослідження на одній території за одними й 
ти ми ж методиками називаються моніторингом.

Для того, щоб працювати в науковому відділі, потрібно мати вищу 
спе ціальну освіту – бути біологом – зоологом або ботаніком, геологом, 
істориком.

Питання: Що вивчають в заповіднику? Навіщо потрібні досліджен-
ня в заповіднику?

Четверта зупинка – “Медова” (на пасіці).
Учні підходять до пасіки. Тут пасічник розповідає учням про користь 

ме ду та інших продуктів бджільництва. Мед – це не тільки ласощі, а й лі-
ки, ефективні при застудах, загальному ослабленні організму, він віднов-
лює сили і пришвидшує одужання. Прополіс – потужний антисептик, ним 
лі кують горло. Якщо його розчинити у настоянці календули, то він при-
швидшить загоєння подряпин та інших невеликих ушкоджень шкіри, не 
до зволить утворюватись нагноєнням. Взагалі, бджоли – дивовижні кома-
хи. Вони живуть сім’ями. Всі бджоли-працівниці – це самиці, сестри, діти 
од нієї матусі-цариці. Для того, щоб утворився мед, бджоли мають літати 
на квіти та збирати нектар. Щоб дізнатися, де зараз багато квітів, сім’я ви-
силає розвідниць. Вони знаходять їх і розповідають своїм сестрам, куди 
тре ба летіти. Так, саме розповідають! Тільки не словами, а за допомогою 
спе ціальних танців. Але з медом останній час виникають проблеми. Ви-
користання отрутохімікатів призводить до загибелі бджіл.

Запитання: Коли мед використовується як ліки? Які ще ви знаєте 
продукти бджільництва?



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

182

п’ята зупинка – “Музейна” (відвідування Музею природи заповід-
ника).

Екскурсія Музеєм природи заповідника викликає загальну зацікавле-
ність. Адже у ньому представлені флора і фауна заповідника. Зблизька 
мож на роздивитися рослини та тварин. В окремому залі представлені па-
леонтологічні знахідки. Учні можуть подивитися на кістки мамонтів, роги 
гі гантських оленів і навіть на зуби древніх акул, що плавали над цими міс-
цями тоді, коли по землі ходили динозаври – адже в той час тут плескоті-
ло море. Великий інтерес викликає зал археології – адже тут представ лені 
знахідки від первісних людей до скіфських часів і слов’янського міста 
Род ня, 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 забезпе-
чення заповідника).

Під час спілкування зі співробітниками господарського відділу учні 
ді знаються, що без нього заповідник не зміг би функціонувати. Які науко-
ві дослідження, коли б не було світла? І як можна було б працювати в офі-
сі взимку без опалення? А для експедицій і навіть виїздів до шкіл потрі-
бен 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 

мож ливості роботи в заповіднику, визначають команду – переможця вік-
торини. 

Екскурсія-розвідка до заповідника 
“Таємний шифр заповідника”

Мета: закріпити знання про заповідник та охоронювані природні те-
риторії, вчитися працювати з компасом; розвивати вміння вирішувати зав-
дання за допомогою логічних міркувань; виховувати спостережливість.

обладнання: картки-ключі, інформаційні картки, компас.

Екскурсія проводиться на території садиби заповідника. Учні повин-
ні виконати ряд завдань, щоб знайти сховані “документи”. Завдання по-
в’язані з орієнтуванням на місцевості та пошуками схованих підказок, які 
по требують спостережливості та знань місцевості (садиби заповідника, 
де вони вже не раз бували), рослин та тварин заповідника. Підказки і “до-
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кументи” ховаються заздалегідь. Пошуки можуть проводитись як всім 
кла сом, так і окремими командами (по одній на кожну пару інформацій-
них карток). Причому кожна команда має знайти 2 картки, але не парні 
од на до одної. Встановити відповідність карток учні мають на загальному 
об говоренні.

Картки-ключі – це підказки, де заховані картки з інформацією. Кожна 
карт ка-ключ пересилає гравців до наступного ключа або до інформацій-
ної картки і ключа для пошуку наступної картки, захованих разом. Якщо 
пра цює весь клас, то кожен наступний ключ знаходиться в парі з інформа-
ційною карткою, тобто учні знаходять всі картки за 6 етапів. При роботі в 
ко мандах ті ж 6 етапів отримують, підготувавши по 5 ключів на команду 
(тоб то команда знаходить підказку, знову підказку, потім – інформаційну 
карт ку та підказку, потім знову 2 підказки, і нарешті – другу інформацій-
ну картку).

На інформаційних картках вказано назви різних типів охоронюваних 
при родних територій та їх характеристики. Знайшовши всі інформаційні 
карт ки, учні мають знайти відповідні пари – назви територій та їх функ-
ції – або використовуючи знання, або за особливостями карток (які по-
різ ному розрізані або мають “таємні мітки”). Слід відмітити, що “таємні 
міт ки” мають бути малопомітними. Картки “а” та “б” ховаються в різних 
місцях.

 
Інформаційні картки

1а. Заповідник.
1б. Місце, де зберігається недоторканим весь природний комплекс. 

Ніяка 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 пра-
вило немає. 

хід заняття 
I. підготовча робота. 
Напередодні екскурсії учитель попереджає про неї учнів, нагадує, 

якими повинні бути одяг та взуття. 
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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 розшу-

кати частини головоломки, які допоможуть дізнатися, які є природно-за-
повідні території і які функції вони виконують.

III. Екскурсійні завдання. 
На початку екскурсії учні отримують першу картку-ключ (або перші 

карт ки – для команд).
Наприклад: “Від дверей музею природи 20 великих кроків на захід та 

шу кати там, де можуть жити миші” (учні за допомогою компасу знахо-
дять напрямок, роблять 20 кроків, а потім шукають картки на землі – адже 
ми ші живуть на землі). Наступний ключ може виглядати так: “Шукайте 
там, де жаби, під деревом з трутовиками” (учні роблять висновок, що 
на ступна картка захована біля озерця, а трутовики знаходяться на дереві, 
що впало біля нього).

Коли картки зібрані, учні намагаються знайти пари. Якщо їх знань не 
ви стачає, на допомогу приходить спостережливість – адже пари карток 
ма ють певні мітки для ідентифікації (наприклад, всі картки розрізані по 
хви лястій лінії, і пара карток співпаде по лінії розрізу). 

IV. підсумок екскурсії. 
Вчитель наголошує, що тепер учні знають, які є природно-заповідні 

те  риторії, а також підкреслює, що учні добре знають природу заповідни-
ка, знають де які ростуть рослини та де які мешкають тварин, оскільки 
змог ли за їх підказками знайти всі картки.

Екскурсія до заповідника “Дорога до таємниці”

Мета: реєструвати спостереження, навчитися орієнтуватися за допо-
могою карти, компаса та GPS, пересуватися маршрутом зі складним ре-
льєфом, вибирати місця для безпечного відпочинку, надавати першу ме  дичну 
допомогу та транспортувати потерпілих; розвивати навички орі єнтування 
на місцевості; виховувати почуття взаємодопомоги, товариськість.

обладнання: блокноти, олівці, біноклі, карти з нанесеними етапами 
мар шруту, який має привести учнів – “учасників експедиції” до “законсер-
вованого складу”, компас, GPS (по можливості; до нього бажано мати за-
пасні батарейки), вата, бинт.

В ході цієї екскурсії учні вчаться орієнтуванню з виходом на контроль-
ні пункти, на яких знаходяться карти з подальшими етапами маршруту 
та ко ординатами наступних пунктів та “законсервованого складу”. Кон-
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троль ні пункти установлюються заздалегідь, а “законсервований склад” – 
ос кільки він містить сухий пайок та напої для учнів – розміщується перед 
на ближенням групи. Екскурсія проходить однією з екологічних стежок, 
ба жано – зі складним рельєфом.

хід заняття 
I. підготовча робота. 
Напередодні екскурсії учитель попереджає про неї учнів, нагадує, 

яки ми повинні бути одяг та взуття. Нагадує, що треба взяти воду.
Бесіда перед екскурсією – це з одного боку нагадування про правила 

по ведінки в природі, а з іншого – постановка задачі екскурсії.
II. повідомлення теми і мети екскурсії. 
Сьогодні ми з вами перетворюємося на групу дослідників, що відправ-

ляється в експедицію. Нам необхідно провести спостереження за птахами 
(та/або комахами, рослинами, грибами...) на маршруті і знайти залише-
ний нам попередньою експедицією законсервований склад з продуктами. 
Як що ми його не знайдемо, ризикуємо померти з голоду. Нам залишили 
кар ту з приблизно нанесеним маршрутом та координати точки, в якій ми 
ді знаємося, куди нам іти далі.

Під час цієї бесіди розподіляються також функції: хто на першому 
ета пі працюватиме з картою, компасом, GPS, хто записує спостереження. 
Обо в’язково визначають замикаючих, нагадують, що від групи відділяти-
ся не можна.

III. Екскурсійні завдання. 
1. Орієнтування.
Учням нагадують або розповідають, як користуватися компасом, пока-

зують, як занести координати точки на GPS та як ввімкнути навігацію на 
цю точку. Під час руху ті, хто мають карту, компас, GPS, рухаються попе-
реду, ведучи групу. Слід контролювати швидкість їх руху з тим, щоб гру-
па не розтягувалась. На розгалуженнях стежок вчимо дітей лишати знаки, 
куди слід повернути (пояснивши, що в реальних ситуаціях експедиція мо-
же розділятися на групи для виконання різних робіт).

На контрольному пункті учні шукають карту за підказкою на поперед-
ній карті (такий спосіб учні опрацьовували під час екскурсії “Таємний 
шифр заповідника”). Тут також змінюються ті, хто має вести групу, щоб 
яко мога 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 про-

водити спостереження. Прислухаємося до голосів птахів. Учні повинні 
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на зивати ті види, з голосами яких вони знайомилися на попередніх занят-
тях та екскурсіях. Незнайомі види підказує вчитель. Всі спостереження 
обо в’язково записують, відмічаючи, де цих птахів зустріли.

Наприклад:
Зяблик – ліс.
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 пові-

домляє нове завдання: “У нас у групі внаслідок нещасного випадку (або 
сти хійного лиха, нападу терористів...) є потерпілі, яким треба надати пер-
шу медичну допомогу”. Після цього обираються “потерпілі” і ставляться 
зав дання. Учні слухають, що треба зробити, а потім виконують завдання 
з надання допомоги.

3.1. Людині стало погано. Щоки почервоніли, шкіра суха, болить голо-
ва. Це означає, що людина перегрілася, у неї тепловий удар. 

Наші дії: перенести (відвести) потерпілого в затінок, зволожити об-
личчя, зняти одяг, під голову покласти згорнутий одяг. Постійно потроху 
да вати пити холодну воду. Якщо піднялася температура – накрити воло-
гим полотенцем (футболкою, хусткою тощо).

3.2. У людини на руці сильна кровотеча, кров – яскраво-червона. Зна-
чить, ушкоджена артерія.

Наші дії: накласти закрутку вище рани. Під закрутку треба підкласти 
якийсь одяг і листочок, на якому треба написати, коли закрутка накладе-
на. Вчитель розповідає, що один раз на годину закрутку треба послабити 
на кілька хвилин, щоб відновити кровообіг у кінцівці, і підкласти новий 
лис точок з написом часу.

3.3. Людина ушкодила ногу. Сама йти не може. Як її транспортувати?
Наші дії: треба двом мандрівникам взятися за руки, створивши “си-

душку”, на якій і розміститься “потерпілий”, тримаючись руками за шиї 
“ря тівників”.

4. Складний спуск.
Підходимо до складного крутого спуску з вузенькою стежкою. Вчи-

тель розповідає правила поведінки на такому спуску. У кількох місцях 
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ма ють стояти найсильніші учні, що можуть допомогти тим, кому важ-
ко спускатися. На спуск іде тільки одна людина. Наступний спускається 
ли ше тоді, коли попередній спустився. Якщо ви випадково зіштовхнули 
ка мінця, 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 

пе ред тим, як вони займуться вмістом “складу”, слід проаналізувати спо-
стереження. Продивившись записи, діти роблять висновок, що різні пта-
хи зустрічаються в різних місцях. Чомусь зяблики не співали на полі, а 
жай воронки не сиділи в лісі. Таким чином, можна зробити висновок, що 
пта хи поділяються на групи за місцями перебування – птахи лісу, узлісь, 
від критих просторів.

Як резюме екскурсії вчитель сповіщає, що експедиція зібрала гарні 
да ні, юні науковці зробили важливі узагальнення. До того ж склад знай-
дений, небезпека голоду минулася. Всі навчилися користуватися картою, 
ком пасом, GPS. Знають, як надати першу медичну допомогу. Тепер мож-
на поїсти та перепочити перед поверненням додому.
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Розділ 12.
ЗВ’ЯЗок ЕкохВилинок 

З осноВниМи уРокАМи 
поЧАТкоВоЇ Школи

 
Екохвилинки мають своє логічне продовження на основних уроках 

по чаткової школи. Адже практично під час вивчення будь-якого предмета 
мож на прищеплювати дітям елементи екологічної культури. 

Так, на уроках природознавства молодші школярі отримують знання 
про складові елементи природи (рослини, тварини, ґрунт, корисні копали-
ни); взаємозв’язки між живою та неживою природою, між природою і 
тру довою діяльністю людей. Тільки озброївши учнів науковими знання-
ми, ми закладаємо основу для їх екологічного виховання. Адже захищати 
і любити можна тільки те, що добре знаєш. 

Робота з календарем природи ведеться щодня на першому уроці систе-
матично. В такому випадку діти зможуть побачити не окремі явища, а й 
ті зв’язки, що існують між ними. Ведення календаря природи привчає 
ді тей до спостережливості, уважності, вони звикають помічати не лише 
го ловні ознаки, а й другорядні. Дітям задаються запитання: “Що цікавого 
по бачили по дорозі до школи?”, “Чим учорашній день відрізняється від 
сьо годнішнього?”, “Що з побаченого їх вразило?”. 

На уроках математики можна використовувати задачі екологічного 
зміс ту: “Лікарська шипшина може жити 152 роки. Скільки кілограмів 
пло дів дасть ця рослина, якщо за рік з неї можна зібрати 4 кг плодів?” 
Після розв’язання задачі подається цікава інформація про рослину. На-
приклад: Шипшина – лікарська рослина, що містить вітамін С, який 
під вищує апетит. Настій шипшини підвищує стійкість організму при 
ін фекційних захворюваннях, прискорює загоєння ран, обморожень. Шип-
шина завжди рятувала людей від цинги. 

Активізує екологічне навчання та виховання і робота на уроках читан-
ня, коли матеріал містить природничі факти: різні види бесід, діалог за 
тек стом, типи запитань, “оживлення”, “озвучення”, драматизація, екрані-
зація, словесне малювання. Отже, читаючи твори про природу, ми вихову-
ємо любов не лише до книги, але й до усього живого. Під враженням 
екс курсій у природу діти на уроках рідної мови та основ красномовства 
пи шуть твори, складають описи, казки, вірші. Спілкування з природою 
до помагає їм чітко висловлювати свої почуття, думки. 

На початку уроку української мови можна провести екологічне прогно-
зування: “Що трапиться, якщо в лісі зникнуть гриби, у річці – вода?”; 
складання діалогів з уявною твариною чи рослиною; творчі вправи: по-
став себе на місце тварини та передай її відчуття, подивись на природу 
очима людей різних професій. 
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Вправа “Уявний діалог” (з шишкарем). 
– Як тебе звуть, пташко? 
– Я шишкар. 
– А чому тебе так назвали? 
– Бо дуже люблю шишки. 
– Ну, тоді зрозуміло, чому ви не відлітаєте в теплі краї. В наших лісах 

шишок багато. 
– А знаєш, ми ще й пташенят висиджуємо взимку! 
– Зачекай, а як же написати слово “шишкар”? Тут в корені сперечають-

ся Е з И. 
– Це дуже просто. Пригадай, що любить шишкар? 
– Шишки! Я зрозумів: в слові шишки під наголосом стоїть И. Це означає, 

що в ненаголошеному складі теж напишемо И. 
– Дякую. 

Вправа “Подивись на природу очима людей різних професій” 
Листопад 

Художник: Листопад – це жовті та яскраво-багряні кольори. Чудова ви-
йде картина! 

Композитор: Мені подобається тиха, заспокійлива музика листопаду. 
Природа готується до зимового сну. 

Двірник: Скільки можна падати! А мені все це листя підмітай та підмі-
тай. Я сердитий на листопад. 

Вчитель: Прекрасний настрій з’явився, коли побачила чаруючий тано-
чок листків. Потрібно швидше дітям показати, щоб вони написали 
твір про листопад. 

Вихованню екологічної культури школярів сприяє робота з творами 
ху дожників-пейзажистів на уроках образотворчого мистецтва. Підходять 
і вирізані учнями зі старих журналів ілюстрації, що зображують приро-
ду. Щоб ці малюнки довше слугували для роботи, діти наклеюють їх на 
кар тон і складають за темами. Використовуються і фотографії, зроблені 
учнями класу (на диску, папка “Творчість учнів”). Головна мета роботи 
з картиною, фото – прищепити любов до рідної природи, викликати яс-
краві та сильні емоційні враження. 

Відвідуючи ліс восени, школярі збирають опале листя різної форми та 
ко льору і виготовляють з нього аплікації, а з кори, жолудів, шишок – цікаві 
ви роби. Адже художня творчість з використанням природних матеріалів 
– один із шляхів природоохоронного виховання. Дітям варто показати, що 
у химерно зігнутому корені або гілці, плоді дерева приховуються цікаві 
об рази. На уроках трудового навчання діти із задоволенням виготовляють 
з такого матеріалу експонати на виставку учнівської творчості (на диску, 
пап ка “Творчість учнів”). 
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Розділ 13.
ВплиВ ЕкохВилинок 

нА ФоРМуВАннЯ ЕколоГІЧноЇ 
кулЬТуРи МолоДШих ШколЯРІВ
 (Чернявська, Яблоновська-Грищенко, 2012)

Ми провели експериментальне дослідження особливостей форму-
вання екологічної культури молодших школярів у процесі навчально-
виховної діяльності. 

Дослідження складалось з 3 блоків: вивчення змін екологічної культу-
ри молодших школярів в експериментальному та контрольному класах, 
рівня обізнаності щодо екологічних проблем у цих класах та зміни від-
ношення до Канівського природного заповідника у батьків учнів експе-
риментального класу.

Експериментальне дослідження проводилося на базі Канівської загаль-
ноосвітньої школи I–III ступенів №4 Канівської міської ради Черкаської 
області. Експериментом було охоплено 24 учні експериментального кла-
су (2004–2008 навч. р.), 28 учнів експериментального класу (2008–2012 
навч. р.). Одержані результати порівнювалися із аналогічними показни-
ками 28 учнів контрольного класу (2008–2012 навч. р.), які працювали за 
тра диційною методикою навчання. 

Рівень екологічної культури визначався за допомогою анкетування уч-
нів у першому-четвертому класах. 

На початку першого класу (2004 р.), дітям запропонували відповісти 
на запитання: “За що ліс може розсердитися на тебе, а за що – подякува-
ти?”. Відповіді позитивного характеру, наприклад: “Ліс розсердиться, як-
що я не погодую птахів”, “Ліс розсердиться, якщо я не приберу після 
се бе сміття ” доли лише 12 % дітей. 88% першокласників сказали так: 
“Ліс розсердиться, якщо я буду ламати, рвати, смітити … ” (при цьому 
не гативний перелік у багато разів перевершує перелік добрих справ) або, 
що виглядає ще більш сумніше: “Ліс подякує мені, якщо я не буду ламати, 
рва ти, смітити …”. Таким чином, переважна більшість дітей 6 років уже 
за своїли негативні приклади або, в найкращому випадку, зайняли пасив-
ну позицію “так не робити”. Подібна позиція відповідає низькому рівню 
роз витку екологічної культури (низький, середній, високий рівень). 

При проведенні аналогічного анкетування серед учнів другого, тре-
тього та четвертого класів, після систематичного проведення екохвили-
нок, ми отримали вже інші результати. На кінець четвертого класу вже 
64% уч нів на поставлене запитання давали відповіді позитивного ха-
рактеру (се редній рівень). Це свідчить про поступове, плавне зростан-
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ня рівня роз витку екологічної культури учнів. Аналогічне анкетування 
проводи лось протягом 2008–2012 н.р. (рис. 1). Ці результати свідчать про 
позитивний вплив систематичних екологічних занять.

Такі ж дослідження були проведені протягом 2008–2012 н.р. на кон-
троль но му класі (1 клас і 4 клас). Приводимо динаміку рівнів екологічної 
куль тури молодших школярів у порівнянні експериментального класу із 
кон трольним (рис. 2). 

Отримані результати свідчать про те, що в учнів експериментального 
кла су зросло позитивне ставлення до природи, діти отримали досвід спіл-

1 клас 2 клас

4 клас3 клас

2008-
2009 н.р.

2009-
2010 н.р.

2010-
2011 н.р.

2011-
2012 н.р.

2004-
2005 н.р.

2005-
2006 н.р.

2006-
2007 н.р.

2007-
2008 н.р.

Рис. 1. Ріст екологічної культури протягом 2004-2012 рр. в експеримен-
тальних класах.

– позитивні відповіді – негативні відповіді

1 клас 1 клас4 клас 4 клас
А Б

Рис. 2. Динаміка рівнів екологічної молодших школярів експерименталь-
ного (А) та контрольного (Б) класів.

– позитивні відповіді – негативні відповіді
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кування з природою, у них значно підвищилося вміння використовува ти 
отримані знання (показник збільшився на 56%), в той же час рівень еколо-
гіч ної свідомості у контрольному класі теж збільшився, але зростання, як 
бачимо, є несуттєвим. 

Рівень обізнаності щодо екологічних проблем  визначався анкетуван-
ням та аналізом відповідей під час проведення круглих столів та дискусій 
в рамках програми.

В дискусії “Чи можна знищувати птахів через загрозу пташиного гри-
пу?” (експериментальний клас, 2006 р.) відповіді учнів чітко розділилися 
на три групи. 

Птахів вбивати неможливо: 
а) тому, що відбудеться екологічна катастрофа (“жуки з’їдять всі росли-

ни”) – 18 %; 
б) тому, що це призведе лише до поширення захворювання (“хворих пта-

хів з’їдять інші тварини і всі захворіють”) – 19%; 
в) тому, що вбивати хворих птахів несправедливо (ми ж не вбиваємо лю-

дей, які захворіли на грип, а значить ми не маємо права вбивати і пта-
хів) – 63%. 
Цікавим є те, ці відповіді подібні до запропонованих орнітологами 

СНД на ХІІ Міжнародній орнітологічній конференції Північної Євразії у 
Став рополі (2006 р.). 

Також було проведено інтерв’ю серед учнів четвертих класів наступно-
го змісту: 
1. Що, на ваш погляд, може загрожувати нашій планеті? 
2. Чому треба оберігати природу? 
3. Придумайте правила для захисту природи. 

При опрацюванні відповідей в першу чергу ми звертали увагу на: 
1. Що саме дитина вважає загрозою і яка головна загроза природі? 
2. Загроза існує для живої чи неживої природи? 
3. Чим діти мотивують потребу захисту природи. 

Опрацьовані результати подані в таблиці 1. 
Як видно з табличних даних, показник обізнаності в екологічній ситуа-

ції в експериментальному класі вищий, ніж в контрольному. 
Зміни у віднотшенні батьків учнів виявлялися при аналізі їх відпо-

відей під час бесід.
Протягом чотирьох років спостерігається позитивна зміна відношен-

ня батьків до викладання курсу “Екохвилинки”, до Канівського заповід-
ника та до охорони природи взагалі. Так, при проведення бесід від батьків 
можна було почути такі висловлювання: 

1 клас 
“Поїздка до заповідника? Це ж страшенно далеко, як вони доїдуть?” 
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“А чи безпечно там перебувати? Діти не загубляться?” 
“Там багато гадюк! Для дітей це безпечно?” 

2 клас 
“Де можна дістати інформацію про кістянку та кивсяка?” 
“Що цікавого можна прочитати про Канівський природний заповідник, 

а то малий всі вуха прожужжав?” 
3 клас 

“Дочка хоче знайти інформацію про бражника мертва голова. В бібліо-
теці досить мало даних. Де ще можна прочитати про нього? А в 
Чер воній книзі є інформація про цього метелика?”. 

“Яка наступна тема конференції?” 
4 клас 

“Щось давно не було екскурсій!” 
“Коли відбудеться парад сов? З чого зробити маску?” 
“В заповідник? Будь ласка! Вони ж там будуть серед природи. А то си-

дять цілий день за комп’ютером!” 
Отже, поряд із зростанням рівня екологічної культури дітей, змінюєть-

ся і відношення батьків до оточуючого світу. 
Реалізація програми “Екохвилинки” здійснюється з 2004 р. на базі 

Канівської загальноосвітньої школи І–III ступенів № 4 з урахуванням 
наступності, динамічності та чіткої мотивації навчально-дослідницької 
діяль ності школярів. Починаючи з 2006 р. програму впроваджують у Ка-
нівській ЗОШ №4 старші вчителі Л.О. Морозова та К.І. Демченко, а з 
2007 р. – у школах м. Сарни молодший науковий співробітник Рівнен-
ського природного заповідника О. Головко. 

На основі створеної методики було започатковано екопросвітницьку 
руб рику “Лісові новини”, ведучими якої виступали двоє учнів – учасни-
ків програми “Екохвилинки”. Рубрика виходила в ефір в 2008– 2009 рр. 

Таблиця 1.
Результати опросу учнів щодо загроз для природи та її захисту

Характеристика відповідей Експеримент. клас Контрольн. клас
Чітко уявляють, що загроза

існує для всієї природи 83% 49%
Виділяють загрозу тільки

для частини природи
(живої чи неживої) 14% 35%

Вважають природу абстрактним,
неконкретним явищем, існуючим
за межами життя школярів 3% 16%
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на телеканалі “Рось” в дитячій програмі “Братики й сестрички”. В ефірі 
Черкаського радіо 24.04.2008 р. в межах циклу передач про Канівський 
при родний заповідник прозвучали виступи учнів, а також авторів програ-
ми “Екохвилинки”. Викладачі та діти демонстрували своє розуміння 
не обхідності екологічного виховання, шанобливого ставлення до Канів-
ського заповідника та природи взагалі. 

Були відзняті відеорепортажі на екологічну тематику: “Зимівля пта-
хів”, “Первоцвіти”, ряд сюжетів про необхідність розширення заповідни-
ка. Можливо, ці сюжети частково і допомогли розв’язати цю проблему 
– 1січня 2010 р. Президент України підписав Указ про розширення Канів-
ського природного заповідника. 

Створено документально-навчальний відеофільм “Екохвилинки”, в 
яко му діти самі показують методику проведення екологічних занять, ви-
ступають і акторами, і режисерами, і операторами. Фільм демонструвався 1 
вересня 2008 р. по обласному телебаченню на телеканалі “Рось”. А на фес-
тивалі екологічних фільмів “Зелені горизонти – 2008”, який проходив у м. 
Черкаси, команда отримала диплом лауреата в номінації “Нехай ос вітиться 
добром душа твоя”. Це була наймолодша команда, яка запропо нувала до 
перегляду повноцінний фільм, в якому не просто порушена еко  логічна про-
блема, а показаний спосіб вирішення її через екологічне ви  ховання та гру 
(на диску, папка “Творчість учнів”, “Фільм Екохвилинки”). 

У 2008 р. робота “Формування екологічної культури учнів початкових 
кла сів” була представлена на Всеукраїнському обласному конкурсі “По-
чаткова школа – XXI сторіччя” (I місце у номінації “Творчий колектив”). 
У 2012 р. автори програми за методичний посібник “Формування еколо-
гічної культури учнів початкових класів” стали лауреатами виставки “Ос-
віта Черкащини – 2012”, методика занесена до каталогу передового педа-
гогічного досвіду.

На базі Канівської загальноосвітньої школи І–III ступенів №4 у листо-
паді 2010 р. був проведений відкритий урок для учасників семінару екоос-
вітників проекту ПР ООН, на якому були присутні працівники підрозді-
лів екологічної освіти заповідників та національних парків України (була 
пред ставлена учнівська конференція до Дня журавля) (на диску, папка 
“Про ект Конференція до Дня журавля”). 

За даний період учнями була розроблена серія проектів: “Захистимо 
природу”, “Первоцвіти”, “Юні редактори”, “Книга скарг Природи”, “Ме-
жа можливостей птахів”, “Народ відбувся як народ лиш завдяки своїй 
при роді”, “Екологічний детектив”. 

У процесі експерименту діти переконуються у необхідності берегти 
на в колишнє середовище та примножувати його унікальні цінності. Здо-
буті знання та вміння учні вміло презентують при написанні творчих 
робіт на екологічну тематику, беруть участь у природничих та художніх 



Екохвилинки  у початковій школі

195

конкурсах, виступах агітбригад, вікторинах, рольових іграх, тренінгах, 
шкільних наукових конференціях. Учні мають відзнаки за створення кра-
щих фотоальбомів на конкурсі до Дня Землі, що проходить щорічно при 
Канівському природному заповіднику. 

Вірші дітей про природу друкуються в місцевій періодичній пресі (газе та 
“Дніпрова зірка”, №101–102 від 22 грудня 2006 р.; газета “Віка”, №24, чер-
вень 2007 р.; інформаційний бюлетень “Оберіг”, 2009 р.), фотографії – в при-
родничих журналах (інформаційний бюлетень “Птах”, №3, жовтень 2004 р.). 

Крім вищезазначеного, систематичне проведення екохвилинок сприяє 
підвищенню рівня якості знань з основних предметів. Розширюється кру-
гозір та зростає техніка читання учнів (рис. 3). Адже готуючись до занять, 
діти перечитують велику кількість додаткової цікавої інформації. Розви-
ваються і мовленнєві навички – мовлення стає більш чітким, виразним, 
змістовним та емоційним. Діти вчаться відбирати необхідну інформацію 
і стисло її представляти, а також чітко ставити запитання. 

Позитивним є те, що робота по формуванню екологічної культури, 
розпочата в початковій школі, не завершується, а має своє логічне продо-
вження в середній школі. Так, у 2008 р. учні 5 класу провели коференцію, 
присвячену проблемі великого баклана. У 2010 р. (6 клас) самостійно 
написали сценарій і поставили спектакль “Захисти лісове королівство”, 
демонстрації якого відбулися у школах ряду сіл Канівського і Золотонісь-
кого районів. У 2011 р. учнями 7 класу було проведено збір-похід “Запо-
відні стежки”. Були представлені на обласному турі МАН дослідницькі 
роботи “Типологізація елементів пісні вівчарика-ковалика” (2012 р.) та 
“Типологізація та прсторова мінливість пісні вівчарика-ковалика”  (2013 
р.), яка посіла ІІІ місце.

Отже, запропонована нами методика проведення екохвилинок є ефек-
тивною формою роботи з формування екологічної культури учнів почат-
кових класів. 

1 клас

3 клас

2 клас

4 клас

високий достатній середній  низький

Рис. 3. Техніка читання учнів 2008-2012 рр.



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

196

 ВисноВки 

Екохвилинки є досить успішною методикою для формування бази по-
дальшого екологічного виховання. 

Застосування поєднання гри та самостійної дослідницької діяльності 
до зволяють учням не тільки отримувати знання, а і створює позитивне 
емо ційне забарвлення власного пошуку і створює базу для доброзичливо-
го відношення до охорони природи та природно-заповідних територій.

Системний підхід до екологічного виховання дозволяє закріпити знан -
ня, перевести природоохоронно коректну поведінку на рівень звички, 
створює базу для наукового підходу до охорони природи, не перекреслю-
ючи при цьому емоційну складову процесу пізнання.

Наші дослідження показали зростання показників сформованості еко-
логічної культури учнів: 
– діти виявляють інтерес до об’єктів живої природи, навколишнього сві-

ту, умов життя людей, рослин, тварин, намагаються оцінювати їхній 
стан з позиції “добре – погано”; 

– впізнають у природі тварин, про яких йшла мова на екохвилинках; 
– залюбки беруть участь в екологічно орієнтованій діяльності; 
– намагаються виконувати правила поведінки в природі; 
– емоційно реагують під час зустрічі з прекрасним і намагаються переда-

ти свої почуття у доступних видах творчості. 
Досвід, отриманий учнями, у взаємодії з природою та позитивні ре-

зультати проведених методик дають змогу стверджувати, систематичні 
за няття – екохвилинки – переводять молодших школярів на більш висо-
кий рівень екологічної свідомості, формують морально-екологічні пози-
ції особистості дитини, які при подальшій екологічній роботі допоможуть 
фор мувати екологічно культурну людину, яка буде робити все можливе 
для вирішення екологічних проблем. 

Підсумовуючи результати дослідження ми можемо стверджувати: ви-
ховання екологічної культури учнів початкових класів має бути глибоким, 
продуманим, проводитись систематично і не припинятися у наступні 
роки. 
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