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ВСТУП
Сучасна екологічна ситуація поставила людину перед складним
фактом:

з'ясувалось, що

науково обгрунтоване природокористування

потребує більш високого рівня знань, ніж вирішення традиційного завдання:
використання сил і речовин природи у виробничих цілях. Практика
суспільного розвитку гостро ставить питання про екологічну освіту в умовах
сучасної науково-технічної цивілізації. Тому молоді необхідно для умілого
користування природними ресурсами в майбутній виробничій практиці
засвоїти основи охорони природи та її раціонального використання,
оволодіти певним об'ємом знань, сформувати економічний світогляд.
В наш час охорона природи з біологічної переросла в соціальну
проблему і не може бути вирішена без природоохоронної пропаганди. Тільки
добре проінформоване суспільство може зрозуміти і вирішувати питання
охорони природи.
Пропаганда діє більше на психіку людини, викликає в неї бажання щонебудь робити, особисто охороняти природу.
Екологічна агітбригада – одна з нетрадиційних форм екологічної освіти
та виховання молоді.
Головною метою діяльності агітбригад – це формування екологічної
свідомості, культури учнів та їх готовність до активних дій з охорони
природи; активізація екологічного руху в своїй місцевості та формування
екологічної культури населення.
Екологічна агітбригада передбачає створення дитячого агітаційного
колективу, який би своїми виступами перед однолітками не тільки
розповсюджував екологічну та природоохоронну інформацію, а й пропагував
думку: багато негараздів у довкіллі, які винили завдяки діяльності людини,
можна виправити своїми руками. Кінцевий результат роботи агітбригад готовність дитини до свідомої діяльності по збереженню та покращенню
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стану довкілля та володіння необхідними теоретичними знаннями та
практичними формами природоохоронної діяльності.
В даний збірник увійшли сценарії кращих виступів. Він буде у нагоді
педагогам загальноосвітніх шкіл, учням, гуртківцям.
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Виступ агітбригади гуртка
«Фауна»
Членів гуртка ПНВО «Юні зоологи»
для 1-4 класів
« ЗНАЙ, ЛЮБИ, БЕРЕЖИ БРАТІВ НАШИХ МЕНЬШИХ»
Ведучий 1: 4 жовтня — прекрасний привід проявити любов до братів наших
менших, адже саме в цей день відзначають Всесвітній день тварин. Це свято
шанують не тільки представники природоохоронних організацій, а й просто
звичайні люди, в житті яких тварини займають особливе місце.
Розпочинаємо наше свято таким Віршем.
Бо всі ми в світ прийшли, щоб жити,
Добро творити на землі.
Учіться, діточки, любити,
Навчайтеся, поки ще малі.
Не нищіть, квіти не зривайте,
Нехай на них блищить роса.
Усе живе оберігайте,
Бо для людей ця вся краса.
Щоб наше серце добрим стало,
Щоб в нім любов палка жила,
Щоб завжди серце зберігало
Любов і трішечки тепла
Ведучий 2 (Перегляд Презентації)
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«Вперше Всесвітній день тварин відзначали в 1931 році, коли відповідне
рішення про заснування свята прийняли засідателі Міжнародного конгресу
прихильників громадського руху з захисту природи. Цей захід відбувся у
Флоренції.
В Україні цей день відзначається з 2000 року. У цей день проводяться
численні мітинги, акції, що покликані виховати у дітей та дорослого
покоління бережливе та відповідальне ставлення до братів наших менших.
Ведучий 1. Заступником всіх тварин у католицизмі вважається Франциск
Ассизький. Його пам'ять шанують 4 жовтня. Саме тому для святкування
Всесвітнього дня тварин була обрана саме ця дата.
Ведучий 2. В цей день різні товариства по захисту прав тварин проводять
акції у багатьох країн світу. Вони закликають людей відмовитися від
необдуманого знищення тварин заради задоволення своїх далеко не
найголовніших потреб.
Ведучий 1. Крім того, Всесвітній день тварин — це привід нагадати людям
про їхню відповідальність за домашніх тварин, які для багатьох людей стали
дійсно незамінними членами сім'ї.
А зараз пропонуємо усім порухатись і потанцювати з 4 В під пісню
«Засмутилось кошеня»

(Діти виконують танцювальні рухи.)
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Сценка :
Одного дня я зустріла бездомну собаку.
Вихованець 1: Як ваші справи?
Вихованець 2: Нічого, помалу.
Вихованець 1: Я чула, ви важко хворіли?
Вихованець 2: Хворіла…
Вихованець 1: Так означає, лежали у ліжку?
Вихованець 2: Бездомним нікуди ставити ліжко.
Вихованець 1: Як дивно, я думала, що в сучасному світі немає бездомних
котів і собак. Ви чуєте собачко, підемо зі мною, темніє, і значить, пора нам
додому!

Кумедна сценка

Учитель.
Що ви знаєте про Червону книгу?
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Учень.
Червона книга - це список дефіцитних тварин.
Учитель.
Що ви знаєте про молі?
Учень.
Це хижа тварина, пожираюча вовняні шкарпетки.
Учитель.
Яке призначення плавців у риби?
Учень.
Плавці призначені для того, щоб риба могла гальмувати на поворотах.
Учитель.
Що ви можете розповісти про Пржевальського?
Учень.
Пржевальський вигадав нову породу коней.
Учитель.
Хто знає, чому лелеки на зиму відлітають до Африки?
Учень.
Щоб і негри могли мати дітей.
Учитель.
Чим живляться їжаки?
Учень.
Швидше за все, кактусами.
Учитель:
- Що ти знаєш про верблюда?
Учень:
- Є одно- і двогорбі верблюди.
Учитель:
- А чи є безгорбий верблюд?
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Учень:
- Є, але то каліка.
Ведуча1: Скажіть чи добре ви знаєте рослинний і тваринний світ нашого
краю? Зараз перевіримо. Вас будуть оцінювати журі наші поважні гості.
- За кожну правильну відповідь на запитання нараховується 1 бал.
- Виконання практичного завдання оцінюється в 2 бали.

Ми допоможи мишці виконати всі завдання на різних станціях:
Станція «Квіткова галявина»
1. Практичне завдання: учасники по черзі стрибають через скакалку і на
кожному оберті називають рослину (треба якомога довше проскакати і
пригадати якнайбільше назв рослин).
2. Запитання
1. Чи можуть рухатися рослини, як саме?
10

2. Яку послугу надають квітам птахи і комахи?
3: Як визначити вік дерева за спилком?
Станція «Брати наші менші»
1. Практичне завдання: Що зайве на плакаті.
2. Запитання:
1. Хто є родичем лисиці?
2. Чому в пелікана такий дзьоб?
3. Яка тварина може бігати по воді?
Станція «Будь здоров»
Запитання
1. Коли потрібно мити руки і чому?
2. Назвати звички, які шкодять здоров’ю людини.?
3. Назвати 5 лікарських рослин
Станція «Сніданок туриста»
1. Практичне завдання: знайти помилки в заданому тексті.
Хом’як — сімейства собачих. Це дуже цікава тварина. Живиться хом’як в
основному зерном з полів. Він складає зерно в лапки і несе до себе в нірку. У
цих гризунів добре розвинені пазуристі лапки, які дозволяють швидко і
вправно переміщатися в воді, тікаючи від хижака.
Заєць- біляк легко пересувається по глибокому снігу. Ноги його до зими
обростають лускою, навіть між пальцями виростає перетинки. Зайцю тепло,
та й втриматися на снігу легше: нога стає ширша, наче біляк надів лижі. Коли
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заєць стрибає, він так само як і білка, заносить задні ноги далеко вперед. Від
них-то і залишаються на снігу ямки більшого розміру, ніж від передніх лап.
Їжак – денний хижак. Він великих розмірів. Довжина 20-30 см. Маса – 700800 г, з коротким хвостом (довжина – 3 см). За ніч він проходить інколи до 3
км. Їсть жуків, дощових червۥяків, жаб, ящірок, змій, мишей, ягоди, жолуді,
спілі яблука, груші. У випадку небезпеки їжак згортається у клубок, притуляє
голову до черева і втягує лапки і хвіст під себе. Голки – це видозмінене
волосся, розміщене тільки на спині, а мордочка і живіт вкриті звичайним
хутром.
2. Запитання
1. Яке полювання дозволяється в лісі в будь яку пору року?
2. Чому виникають лісові пожежі?
3. Як орієнтуватися в лісі?
Станція «Капітанська»
1. Практичне завдання (гра «Зрозумій мене)
(Капітан показує, а команда повинна відгадати.)
Слова: півень, вовк, олень, риба, пень, гуска, кіт .

Ведуча 1: До цього радісного світу,
До всіх живих, що на землі,
До пташечки, дерев і цвіту...
Ви знайте, діточки малі,
Усі прийшли в цей світ, щоб жити:
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Великі звірі і малі.
Людина в світ прийшла — любити,
Добро творити на Землі!
В кінці звучить пісня « Ми діти сонця» (Діти повторюють рухи 6 – в класом).
При виході з зала діти голосують за вироби тваринок з побутового
матеріалу.
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Виступ агітбригади гуртка
«Паросток»
Членів гуртка ПНВО «Юні зоологи»
для 1-4 класів
"ДЕНЬ ЗДОРОВ’Я ТА СПОРТУ".

Мета: привернути увагу школярів до проблеми здоров'я, показати залежність
здоров'я

від

способу

життя

людини;

із

використанням

елементів

фізкультурних вправ розкрити основні компоненти здорового способу життя,
виховувати почуття гідності, гуманізму, кращі риси особистості –
людяність, милосердя, взаємоповагу.
Обладнання: плакати:
«Веселий сміх — здоров'я.»
«Здоров'я — найдорожчий скарб;»
Обладнання для свята: м'яч, ложки, обручі, скакалки, кеглі, аудіозаписи
пісень і мелодій.

Ведучий1: Прошу всі групи вишикуватись для проведення свята "Дня
здоров'я та спорту". Наш девіз: Швидше, вище, сильніше.
Ведучий2: Наша мета визначити, який клас вище, швидше й сильніше.
Шикуйсь..
Ведучий 1: Спортом, займатися –
здоров’я набиратися.
Спорт - помічник
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Спорт - здоров'я,
Спорт - гра,
Всім учасникам – фізкульт УРА!( три рази)
Ведучий 2: Усіх вас любимо й
Усіх поважаємо
На свято сьогодні
Ми всіх запрошуємо,
Удачі, успіхів, веселощів бажаємо.
Ведучий 1: Дорогі друзі: учні і вчителі!
Ведучий 2: Сьогодні ми починаємо традиційне свято здоров'я та спорту.
Ведучий 1: Свято - складне завдання,
Нехай супроводжує удача,
Якщо всі вже готові,
Ми перевіримо ( граємо гру на увагу « Злови рибку»

хто

найуважніший) Одна рука у нас водичка друга рибка , якщо рибка виринає
ми хлопаємо. Розпочинаємо гру всі молодці.
Ведучий 2: Уболівальникам не жаліти своїх оплесків
Ведучий 1: конкурси нашої програми естафета "Найспритніший". Беруть
участь 10 чоловік від класу. Естафета містить такі види вправ:
 стрибки на скакалці (беремо до рук скакалку біжимо і перестрибуємо
через скакалку до фінішу, потім беремо скакалку в руку і біжимо до
своєї команди) ваші тренери покажуть, як виконати цю вправу. Раз!
Два! Три ! Почали!!!!
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 біг змійкою між кеглями (кеглі розставлені на однаковій відстані, ви
повинні бігти і оббігати кеглі до фінішу на зад біжимо, не оббігаючи
кеглі повертаючи в свою команду) ваші тренери покажуть як виконати
цю вправу. Раз! Два! Три ! Почали!!!!

 перенесення м’ячів в ложці. (вам даються дерев’яні ложки куди
ставиш

м’ячі беручи на витягнуту руку

біжите до фінішу , але

слідкуєте що м’яч не впав, якщо м’яч впав підносите і рухаєтесь до
фінішу там берети м’яч в руку і біжите до команди) далі ваші тренери
покажуть як виконати цю вправу. Раз! Два! Три ! Почали!!!!
 перенесення м’яча як пінгвіни (Пінгвіни живуть не тільки у південній
півкулі, правда, іноді їх можна зустріти досить далеко від південного
полюса – на Галапагоських островах, розташованих близько до
екватора, або в Північній Гавані в австралійському Сіднеї.
Пінгвіни мають рідкісну здатність стояти вертикально, це досягається
завдяки тому, що їх лапи зі шкірястими перетинками розташовуються в
самому кінці тулуба. Пінгвіни – чудові плавці завдяки своїм лапкам і крилам,
що нагадують за формою весло.
Найбільшими і найвищими є королівські пінгвіни. Їх вага може коливатися в
межах 27-41 кг, а зріст досягає 1,1 метра.
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Найшвидшими плавцями серед пінгвінів стали папуаські, які здатні плисти
зі швидкістю 36 км / год.
Дитинчата королівських пінгвінів з’являються на світ з яєць абсолютно
голими. Пір’я виростають протягом наступних кількох тижнів. Однак
водонепроникне пір’я виростає у них у віці 12-13 місяців після народження,
весь цей час пташеня живе поруч з батьками.
Хоча пінгвінів і відносить до птахів, але він єдиний з них не вміє літати,
але може ходити стоячи і плавати.
Патагонський пінгвін здатний плисти протягом двох – трьох тижнів, при
цьому він покриває відстань близько 1500 км ) ви берети м’яч зажімаєте
колінцями і стрибаєте

до фінішу потім берети м’яч и біжите до своєї

команди. Далі ваші тренери покажуть як виконати цю вправу.

Раз!

Два!

Три! Почали!!!!

Ведучий 2: Наступний конкурс нашої програми "Найдужчий", перетягування
каната. Раз! Два! Три ! Почали!!!!
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Ведучий 1:Наступний наш конкурс спортивно теоретична вікторина
"Найрозумніший", яка складається з 4 питань на спортивну тематику . На
конкурс відводиться 10 хвилин. Кожному класу даються листи з 4
питаннями на спортивну тематику, кожній команді питання формуються
окремо, деякі питання можуть повторюватися. У конкурсі можуть
приймати участь класні керівники

Питання
1. Назвіть засоби загартовування?
2. У яких видах спорту потрібна мішень?
3. Назвіть спортивні ігри які ви знаєте де є м’яч ?
4. Який спортсмен займається гачкокрутівством?

Рекомендовані відповіді
1. Сонце, повітря й вода.
2. Біатлон, стрілянина з лука гвинтівки і пістолета.
3. Футбол, баскетбол, волейбол, хокей з м'ячем і шайбою, гандбол (ручний
м'яч).
4. Риболов.
Ведучий 2: - Прошу звернути Вашу увагу на відведений час для відповіді на
поставлені питання. Дається 4 хвилин (на 1 питання 1 хвилина).
Ведучий 1: - Молодці всі правильно відповіли на питання вікторини. Ми
почнемо для Вас невелику конкурсну програму.
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Ведучий 2: (після закінчення відведеного часу 4 хв.) танцюємо під Гайтану
«Сонце нас єднає» .

Ведучий 1: - А поки судді підводять підсумки, ми продовжуємо.
(триває конкурсна програма катання на конях)
Ведучий 2: - А зараз суддівська колегія оголосить, які класи стали
переможцям сьогоднішнього свята "Дня здоров'я й спорту".
(привітання та нагородження переможців).

Ведучий 1: Ми сподіваємось, що свято
Нікого не збентежило,
Ми шукали, ми намагалися
19

Ми вклали стільки сил.
Усім дякуємо за увагу.
Ведучий 2: Свято закінчене,
До побачення!
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Виступ агітбригади гуртка
«Дубок»
Членів гуртка ПНВО «Юні зоологи»
для 1-4 класів

«ЛІСИ – ЛЕГЕНІ НАШОЇ ПЛАНЕТИ»
Староста: Вас вітає гурток
Всі разом: Шкільне лісництво
Учень 1: Ліси, ліси, мої ліси
Ви символ вічної краси,
Ви віра в світле майбуття
Надія нашого життя!
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Учень 2: Ліс - це гостина природи. Без дерев, як без води чи повітря, не може
обійтися людина. Красивий ліс, особливо влітку, коли стоять спекотні дні, або
ранньої осені, коли трава вже померкла, природа готується до зимового
відпочинку, але погода ще дуже гарна, сонце світить, і немає виснажливої спеки.
Такого дня приємно піти в ліс - на прогулянку з Природою.

Природа: Я навколишня природа
Була гарна в мене врода
Не по совісті чинить людина
Засмічує мене кожну годину
Схаменіться люди – не смітіть!
Та у лісі мені зла не чиніть
Бережи мене! Давай дружити!
А то тобі вже ніде буде жити!

Учень 3: Сміття – це одна з головних проблем наших лісів. Кожного року
відпочиваючі засмічують ліси. Дівчата, хлопці – ми можемо це зупинити! Не
смітіть в лісах!
Ялинка: Я зимою і в літку одного кольору. Хто я? Так вірно я ялинка! Навколо
нашої школи дуже багато соснових лісів, але як приходить свято Новий рік мене
починають нахабно вирубувати. Не треба! Я жива! Мені боляче!
Учень 2: Є спеціальні насадження для продажу. Тільки купуйте ялинки! Кожна
ялинка виробляє кисень для трьох людей. А голками-листям можна лікуватися. І
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якщо чесно – краще купити штучну ялинку і зберегти життя одній ялинці
кожного року!
Учень 4: Нам всім давно вже треба знати:
Вогонь корисний, що й казати!
Та з вогнем не можна пустувати
Пожежі потрібно запобігати!
Багаття в лісі ти не лишай!
Дітям сірників не давай!

Учень 5: Пожежа – це друга проблема лісу. Частіше за все пожежі в лісах
трапляються із-за недбальства людей.
Учень 6: Будьте уважні! Не розпалюйте вогнища не підготувавши місця для
нього. Нагадайте про це дорослим. А якщо їх поряд немає – гратися з вогнем не
можна!!! Лісові пожежі дуже складно тушити! Будьте уважними!
Всі разом: Бережіть ліс!
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Виступ агітбригади гуртка
«Пролісок»
Членів гуртка ПНВО «Юні зоологи»
для 1-4 класів

" ПЕРВОЦВІТ"
Дійові особи
Ведучий 1
Ведучий 2
Природа
Флора
Фауна
Люди ( 2 дівчинки )
Грязнуля
Капостюля
Річка
Ведуча 1: Увага!
Ведуча 2: Увага!
Разом: Увага!
Ведуча 1: Сьогодні іскристо вирує наснага!
Ведуча 2: І щедрість природа дарує всякчас.
Ведуча 1: Ви слухайте!
Ведуча 2:Слухайте!
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Разом: Слухайте нас!
Звучить мелодія. Виходять члени агітбригади. ( Музичний фон –Paul Mauriat
– Alouette)
Ведуча 1:Вас вітає екологічна агітбригада « Первоцвіт » гурток "Юні друзі
природи"
Ведуча 2: Наш девіз:
Всі разом: Нехай земля квітує всюди – природу збережімо, люди !
Ведуча 1: А яке ж чудове, мрійливе, заквітчане наше МІСТО.
Ведуча 2: Його заколисують ніжні води СМОТРИЧА…
Природа: Та прикрашають своєю замріяністю ставки
Флора: А ранньою весною квіти – первоцвіти.(демонстрація первоцвітів,
малюнки)

Людина: Так, природа нашого села гарна, але ця краса потребує
бережливого ставлення до себе.
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Ведуча 1: Говорити сьогодні про природу, значить говорити про спасіння, а
не про якісь зміни.
Викиди заводів, бездумно розкидані хімічні добрива отруюють наші річки,
наше повітря.
Пісня ( на музику « Шарманки»)
Ридає природа, страждає планета,
Земля ерозійна і в чорних тенетах.
Ми сонця не бачим, затягнуте смогом,
Живе все кричить нам: « Спасіть, ради Бога!»
Пр-в. Чи будуть ці дні небувалії,
Чи прийдуть часи без аварій?
Невже ця планета загублена,
Бо в нас атмосфера забруднена.
Сценка « Грязнуля і Капостюля »
Якось одного ясного дня на узбережжі річки Інгул зустрілося дві давні
подружки Грязь та Капость.
( Стикаються одна з одною)
Капостюля: Невже це ти, Грязнуля
Грязнуля: Так , я Капостюля !( Б'ють по рукам і сідають на стільці)
Капостюля: ( кидаючи навколо себе лушпиння від насіння) А я бачу ти
виросла!
Грязнуля: ( роблячи теж саме) А як же мені не вирости. Адже наше
населення постійно в мене сміття скидає, скидає от я і виросла така!
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Капостюля: Чула я про твої подвиги. Молодець! Моя школа! Хвалю!
Слухай, Грязь, із твоїми здібностями та моїм розумом ми можемо таке
натворити!!!
Обурена такими розмовами річка вирішила втрутитись у розмову.
Річка( проходячи біля подруг) Дами, не забруднюйте будь ласка навколишнє
середовище. Адже, ви ,своєю поведінкою вбиваєте все живе на Землі!
Грязнуля: ( услід Річці). Ось ти подивись яка розумна!
Капостюля : О , у мене ідея! Давай накапостимо Річці!
Грязнуля : А, що підмовимо людей нехай ще більше забруднять цей Інгул,
щоб жодної рибинки в ньому не лишилось. І щоб вода в ньому не те що для
пиття , а й для поливу не була придатна.
Капостюля : Та людей особливо і вмовляти не прийдеться, адже коли вони
забруднюють та наносять шкоду навколишньому середовищу навіть і не
задумуються про наслідки...(Ідуть зі сцени)
Сценка « Дві дівчинки»
На галявину виходять дівчатка, їдять цукерки і слідом розкидають фантики
від цукерок, напившись води, викинули пляшку. (Галявина заквітчана
різними квітами. Чути пташиний спів.)
Дівчина 1: Ой, глянь, яка краса! Квіти цвітуть, метелики літають… а запах «
Шанель № 5»
Дівчина: 2. Давай зірвемо собі по квітці!
Дівчина:1. Та що та одна квітка! Давай цілий оберемок нарвемо!!! ( зривають
всі квіти)
Дівчинка: 2. Ой, дивись яка пташка! Клас ! Ніхто не повірить, що ми таку
бачили.
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Дівчинка: 1. Давай зіб'єм, я у брата ось рогатку взяла.
Дівчинка: 2.Давай! В клітку посадимо, і вона співати нам буде…( Ціляться у
пташку)
Виходить Природа . Стій , Людино, схаменись!!!
Дівчинка: 1 А ви хто така? ( злякано відступають назад)
Природа: Я матінка – Природа молода
У мене донечки дві підроста ( виходять Флора і Фауна)
І Флора й Фауна – обидві
Веселі, добрі і привітні.
Флора: Нам матінка – Природа
В дарунок світ дала рослинний і тваринний
Щоб ми його любили й берегли
Як найціннішу із святиней…
Але з’явилась – ти – Людина!

Фауна: Спасибі скажемо тобі за цей ось бруд,
Що ти дала його землі!
А як нам, далі жити тут?!
Флора: Чому не можем ми тобі сказати:
« Дякуємо» - за красу лісів,
За чисте небо, водоспади,
Дзвінкий пташиний переспів…
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Чому зникають в нас тварини?
Чому птахи зникають в нас?

Разом: ( Флора і Фауна) Виною всьому ти – Людина!
Ведуча 1: Так, ти, Людино, є винною в тому, що щорічно в повітря України
надходить 20 млн тонн промислових викидів.
Ведуча 2:– А в річки і водойми України потрапляє близько 1 млрд
кубометрів шкідливих відходів.
Ведуча:1. Особливу турботу викликає і наша річка – Смотрич, де
забруднення в 12 разів, а іноді і більше, перевищує допустимий коефіцієнт.
Природа : Людино! Розумна істото!
До тебе звертаємось ми,
Бо гинемо, гинемо, гинем!
Будь – ласка, Ти нас захисти!
Флора: Хай будуть в нас цілі дерева,
Рослини, тварини, птахи.
Людино! Людино! Людино!
Ми просимо: нас збережи!
Фауна: Нехай твої діти і внуки
Побачать це не навпаки Зелені простори і луки,
Озера, глибокі річки.
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Природа: Бо, ти, хоч розумна істота,
Втручаєшся в нас невпопад.
Ти перш ніж втручатись –
Подумай, все зваж, обсуди –
Якщо вже природа загине,
То згине вона назавжди!
Людина 1: Прости нас, Природо, нас людей століття.
Яке надбало стільки лиходій, що вистачить на кілька поколінь.
А може й ні … не буде поколінь
Унаслідок людської перемоги над усім
Живим, що просить допомоги.
Людина 2:Прости нам , Природо, спалені ліси. ( вкл.муз. фон Поплавський )
Прости ґрунти збіднілі й неродючі
І атом той, що вирвався на волю,
Перевернув людську нелегку долю.
Людина 1: Прости нас,Природо, все ж таки прости,
Бо голова всьому живому, ти
Можливо, розум людства не засне,
І він проснеться, і тебе спасе.
Учень 1: Полюбімо природу палко,
Учень 2: Не топчімо ногами фіалку
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Учень 3 :Як розоримо світ оцей вщерть,
Учень 4: Вирок нам без війни буде: смерть!
Учень 5: Зупинімось – останній є шанс.
Учень 6: Ця планета не тільки для нас!
Разом: Люди, будьмо ж людьми!
Пісня Поплавський « Україна»( приспів )
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Виступ агітбригади гуртка
«Краплинка»
Членів гуртка ПНВО «Юні зоологи»
для 1-4 класів

"У РАДОСТІ Й ГОРІ, У ЩАСТІ Й БІДІ –
СЛАВА ЧИСТІЙ ЦІЛЮЩІЙ ВОДІ"
І. ВСТУП. ПРИВІТАННЯ
Добрий день, вам , добрі люди!
1. Сьогодні до нас прислухайтесь!
2.Завтра - пізно буде!
3.Сьогодні – вже нестерпно,
4.А завтра – буде пізно!
5.Пора нам разом діяти
Всім дружно! Не нарізно!
ІІ. ПРЕЗЕНТАЦІЯ КОМАНДИ
1.Сьогодні перед вами виступає
І привітати всіх сердечно рада
Посланниця води і захисниця
Паросток агітбригада
НАША КОМАНДА - « ПАРОСТОК»
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2. Ми боремося за чистоту й економію спільного багатства людей Землі –
ВОДУ
НАШ ДЕВІЗ: У РАДОСТІ Й ГОРІ, У ЩАСТІ Й БІДІ –
СЛАВА ЧИСТІЙ ЦІЛЮЩІЙ ВОДІ!
НАШІ ЗАКЛИКИ:
3. Буде вдосталь води, то не буде біди!
4. Якщо чистою буде вода, то і горе нам - не біда!
5. Українському народу – чисту і цілющу воду!
6. Життя немає без води,
І ми це добре знаємо.
Пам’ятаймо всюди і завжди:
ми за воду всі відповідаємо.
ІІІ. ОСНОВНА ЧАСТИНА
Сценка « Пропала вода »
Вибігають учасники з пустими пляшками, відрами, чашками.
Горе, горе, БІДА! Пропала вода! До краплі зникла вода!
Немає ні в кого, ніде, ні краплини!
Доживаєм останні хвилини!
КА – ТА - СТРО – ФА!!!
Ні відрі, ні в крані, ні в криниці
Не лишилося ні крапельки водиці
Мабуть наступає кінець світу
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Все живе благає: « Пити, Пити!»
Невже ми станем як верблюди По крапельці в горбах носити будем
Та будемо Спасителя просити:
« Карай, але, дозволь води напитись»
Скажіть, чи засідали б депутат і що б із ними сталось,
Якби у них ні краплини води не зосталось?
Та тому , що воду завжди чистеньку пив.
Водоканал для себе екологічний збудував.
Сам пив цілющу воду ,нікому не давав.
Відкрию вам сьогодні я секрет великий:
Із чистою водою не буде горя - лиха.
Багато років воду лиш чисту споживаю.
Тому проблем у мене зі здоров’ям не буває.
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Хто правильно загадки відгадає, той воду цілющу негайно придбає, та ще й
адресу, де вона, узнає.
1.Зимове скло весною потекло (крига).
2.Чим вата нижче, тим дощик ближче(хмара).
3.Люди мене кличуть, чекають, а як прийду – мерщій тікають (дощ).
О, це такі легенькі загадки, ніби для дошкільнят. Ось дайте відповіді на мої
питання:
Хто у слов’янській міфології був господарем води (Водяник).
Коли відмічають обливний понеділок? (На другий день Великодня).
Коли в Україні з давніх часів відкривали купальний сезон? (На Івана Купала).
У якому церковному обряді застосовують воду (Хрещення).
Яка вода у казках заживляє рани, а яка оживляє живу істоту? (Мертва і жива).
Пісня у стилі « Реп»
Ой будуть до нас будуть
Гості приїжджати,
Будем їх цілющою
Водою пригощати.
Прозорою, джерельною,
Екологічно чистою,
І в боротьбі за неї
Народ наш вистоїть.
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Ведуча 1: «Страждання»
Ще назва є, а річки вже немає.
Усохли верби, висохли рови,
і дика качка тоскно обминає
рудиментарні залишки багви.
Куди ти ділась, річенько? Воскресни!
У берегів потріскались вуста.
Барвистих лук не знають твої весни,
і світить спека ребрами моста.
Ведуча 2: А наш СМОТРИЧ– теж маленька річка?
Річка ж нашого дитинства – квола і хвора річечка. Пішли в небуття її чисті
глибокі води.
Що ж сталося з нашим СМОТРИЧ Які біди його гублять?
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-Перша біда – ЗАБРУДНЕННЯ- дощові і талі води стікають в Смотріч без
очищення, а колодязі не мають решіток і засипанні сміттям.
-Друга біда – ПІДТОПЛЕННЯ – річка кілька разів змінювала своє русло і
тому підтоплюються технічні підвали, мережі зв’язку, каналізації,
теплопостачання.
-Третя біда – ОЧЕРЕТ – у ньому накопичується чимало побутових відходів пляшок, пакетів, коліс
- То що ж робити?
- Що ми можемо зробити?
- І все ж це ми, люди, винні у проблемах кожної річки, кожної краплинки
води.
- То кому ж , як не нам, слід подбати і про чистоту водойм, і про економію
чистої питної води?
V. ФІНАЛ

(Вибігає Краплинка)
КРАПЛИНКА
Я Краплиночка маленька,
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Сива хмарка – моя ненька.
Громовержець – мій дідусь.
Тут я з радістю лишусь.
Я – Крапелька, Краплиночка!
Дарунок Божий неба.
Мене потрібно берегти,
Мене любити треба.
Прозора, як перлиночка,
Цінуйте мене, ЛЮДИ.
Бо без цілющої води
Життя ніде не буде.
Хай відновляться усюди
Водоочисні споруди.
Буде чистою водичка –
Звеселиться моє личко.
Тож давайте всі дружно чим зможемо,
Чисту воду зберегти допоможемо!
Ведуча 1: Хай вода у хатині, хай вода у родині,
Хай вода в Україні чистою буде завжди!!!
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Виступ агітбригади гуртка
«Махаон»
Членів гуртка ПНВО «Юні зоологи»
для 1-4 класів

«МАХАОН»
Добрий день!
Вам , любі друзі!
Раді вас вітати !
Увага! Увага!
Слухайте нас!
Ми вітаємо вас!

Учень1:
Я, ти , він , вона !
Про метеликів багато зна!
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Про рослини та комахи дбаєм ми!
Справжні доньки та сини!
Ми метеликів бережем
І тебе застережем!
Учень 2:
Ми раді вас вітати і кажемо «Привіт!»,
Розкажемо вам друзі, як барвистих махаонів врятувати світ.
Ми раді вас вітати і кажемо «Привіт!»,
Розкажемо вам друзі, як барвистих махаонів врятувати світ!
Учень 3:
Якщо метеликам шкоди завдавать ,
Вони будуть терпіти і страждать!
Наша команда знає, що і ти
Зробиш усе, аби уникнути біди!
Будемо розпочинати!
Що саме?
Про метелика махаона розповідати !
4.Про Махаона !?
(разом)Звичайно
Роздають листівки про метелика Махаона.
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Учень4:
Метелики просто чарівні —
Природи казкової діти.
Такі кольорові і дивні —
Літають, сідають на квіти...
Безшумно і легко порхають,
Самі, наче квіти чудові.
Довкілля усе прикрашають,
Мов створені лише з любові.
З любові й краси, чи ж не диво!
Така досконала програма...
Усе в них доречно й красиво:
І райдужна колірна гама...
Та ще невагомість грайлива,
І різьблені, точені крила.
Комашка і справді вродлива.
Це диво — природа створила.
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Учень 5:
Нумо, друзі, раз!
Нам прощатись час,
Та ви пам’ятайте:
Про метеликів Махаонів дбайте.
Нумо, друзі, два!
Нас мине біда, дбаємо про метеликів.
І ти пам’ятай!
Про метеликів Махаонів дбай!
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Виступ агітбригади гуртка
«Бджілка - трудівниця»
Членів гуртка ПНВО «Юні зоологи»
для 1-4 класів
«БДЖІЛКА – ТРУДІВНИЦЯ»

Дійові особи:
Буратіно
Мальвіна
Ведуча
Бджілка1
Бджілка 2
Бджілка 3

Буратіно:
Ця комаха все джизчить,
І вкусить мене спішить.
То за руку, то за ніс,
І медку мені він не приніс.
Я її зловлю і накажу.
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Мальвіна :
Ти Буратіно не наказуй цю комаху. Вона корисна медоносна комаха, збирає
нектар із квіток і перероблює його на мед.
 Щоб зібрати один грам меду їй потрібно облетіти сім мільйонів квіток.
конюшини.
 У пошуках меду бджілка відлітає від вулика на відстань до 10 км.
Буратіно:
Загляну у вулик,
Там бджолина сім’я,
Трутні лежебока сплять.
Бджілки – трудівниці все джезчать,
Метушаться і працюють.
Матка всі ними все керує! Та керує!

Мальвіна :
Золотий бджолиний рій.
Носить мед у вулик свій,
Працювати бджілки охочі –
З ранку трудяться до ночі.
Ведуча :
Бджолина сім’я влітку нараховує 60 -70 тис. комах.
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Бджілка без сім’ї недовго живе і гине.
У вулику панує дисципліна.
Кожен виконує свою справу.
Сторожа пускають у вулик бджілок тільки зі своєї сім’ї перевіряючи їх
на запах.
 У сім’ї існує своя цариця бджілка – це матка. Матка відкладає яйця у
осоти. Через три дні в яєчок народиться личинка. Її будуть годувати
маточним молочком, а потім бджолиним хлібом. Ще через 21 день з
цієї личинки народиться бджілка.
 Робоча бджола змінює свої обов’язки протягом життя. Спочатку
прибирає у вулику(віком до 6 днів), потім годує личинок (до 12 днів),
потім будує стільники. Це коли їй уже 18 днів. Далі охороняє вулик (
від 26 до 42 днів)
 Одна крапля меду – це життя однієї бджоли.
Мальвіна:
Дві розвідниці бджоли в
В вулик звістку принесли:
По дорозі до села
Вранці липа зацвіла.
Літає бджілка з квітки на квітку
Тяжко працює бджілка улітку.
Ведуча:
З яких квітів збирає нектар бджілка, ми дізнаємось з загадок?
Викупана в сонечку,
Стоїть собі донечка.
Бджоли сонячний медок
Дістають з її квіток. ( липа)
Поле вбралося в обнову,
Сукню одягло бузкову,
і над нею залюбки,
Цілий день гудуть бджілки.
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Пречудово в літню днину
Зацвітає ( Конюшина)
Ця квіточка пахуча:
І червона, і колюча? (Троянда)

Сонечко в траві зійшло,
Усміхнулось, розцвіло,
Потім стало біле – біле
І за вітром полетіло.
(кульбаба)
Та багато інших рослин.
Мальвіна:
Добрий день вам, бджілки милі!
Як живете, що робили?
Чи знайшли солодкі квіти?
Ой голодні може діти?
Чи пилку для них хватає?
Чи синички не турбують?
Може мишки мед грабують?
Чи животики в порятку?
Чи не лізуть оси в хатку?
Може в хатці місця мало?
Зараз же я роздивлюся
Тільки Богу помолюся:
Боже! Боже ! Поможи
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Мені бджілок збережи!
Бджілка 1:
Свій робочий тиждень Я,
Почала із понеділка.
Над отавами літала,
Мед кульбабовий збирала
Зазирнула ще у гай,
А в гаю медовий рай.
Там очікують медунки
На бджолині поцілунки.
Бджілка 2:
Встала я із сонечком раненько
Понад садом пролітала,
Всі квітки обцілувала.
А квітки мені за цілунки –
Солоденькі подарунки.
Бджілка 3:
Я строката жовта бджілка.
Ж – ж , літаю наче стрілка.
Цілий день я мед збираю
І у вулику ховаю.
Мальвіна :
Жаль – жалілась бджола.
Бджілка 4:
Я у лісі не жила,
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Я не вчилася у школі,
Бо збирала мед у полі.
Але з дітками дружу.
Їм співаю: «Жу – жу – жу – у…»
Буратіно:
Бджілка, бджілка – трудівниця,
Бджілка, бджілка – робітниця,
Ти багато працювала, діткам меду назбирала?

Грають гру «Медобор» ( діти по 4
шикуються в дві команди. В кожній
команді є відерце і квіти. Квіти
розкладені вигляді полянки. Кожен з
гравців повинен взяти одну квітку і
покласти в відерце, виграє та команда,
що швидше.)

Ведуча:
Літай, бджілко, літай!
В полі, лісі на леваді
Усі квіти тобі раді,
Увесь рідний край!
Літай, бджілко, літай!
Ведуча:
Вони запилюють квіти, дають нам медок, мають лікувальні властивості.
Лікує ревматизм.
Бережіть! Бережіть бджілок!
Буратіно:
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Бджоли ловити я не хочу,
Вона квітка неба, хай живе собі!
Хай крильцями тріпоче,
Щоб радісно було мені тобі!
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