
           Презентація   екологічного  клубу 

                     ПЕРВОЦВІТ 

Епіграф:  

                 Природа-колиска дитячої думки. І потрібно прагнути  , щоб кожна 
дитина пройшла школу дитячого мислення .Думка проте, що ми діти природи, 

повинні бути дбайливими і вдячними, особливо виразна і хвилююча тоді, коли 

діти бачать плоди Землі, замислюються, як неохідно оберігати джерело, з якого 

ми п”ємо. 
                                                                                          В.О. Сухомлинський 

 

Мета : 

                Прищеплювати дітям  любов до рідного краю; бережливее ставлення до  

навколишнього середовища; вчити  дітей стояти на захисті природи ; формува- 

ти екологічну культуру; виховувати основні риси особистості. 
 

 

Обладнання: 

     Вислови про природу, екологічний атлас, проектор, ноутбук.  

               Слайди. 

 

 

Хід заняття: 

              Вчитель: 

                                 Повітря,земля і вода- це Природа, 

                                 Природа-це Я 
                                 І ти- це Природа. 

                                 У Божому світі 

                                 Під Сонцем одним 
                                 Повинні ми жити у 

                                 Злагоді з ним 

 

         Звучать фанфари.Виходять читці. На екрані слайди про природу. 
 

          1.Увага! 

 
          2.Увага! 

 

          3.Пані і панове ! 

 
          4.Сьогодні іскристо панує наснага! 



          5.І щедрість природа дарує всякчас! 

 
          6.Ви слухайте! 

 

          1.Слухайте нас! 
 

          2.Вас вітає екологічний клуб Бишівської загальноосвітньої школи 

          «Первоцвіт» 

          3.Наш девіз: «Мислити глобально! 

                                   Діяти локально !» 

          4.Ми любимо свій рідний край 

            Ми хочемо дихати свіжим повітрям! 

          5.Ми прагнемо зберегти природу. 

            Ми друзі твої Природо! 

Звуить пісня «Якщо разом ми підем» 

        Слайд емблеми клубу.розпочинається вистава 

 

       1.Що казка вигадка,та натяк в ній 

          Про це, коли малі були, не знали, 

          Нам мами й тата казочки читали 

          Оберігаючи від всяких бід. 

       2.Та час на місті не стоїть, 

          Ми всі вступили в 21 вік. 

          І казка  інших вже героїв народила. 

          Та в центрі все таки  людина! 

  Звучить музика.З*являється Синій птах.Танок Синього птаха. 

        3.Якось літнього сонячного дня на узбережжі Чорного моря 



           Зустрілись давні друзі. 

 
  До зали входять велика Бруднуля і маленька Шкода. 

             

         Шк. Невже це ти, Бруднуля! 

         Бр. Так, я Шкода! 

        Шк. Чим займаєшся? 

     Бруднуля ловить Синього птаха. 

           Бр.  Та ось нарешті зловив Синього птаха. 

 

         Шк. А я бачу, що ти виріс тут на морській водиці. 
 

           Бр. плює на підлогу.  Як же мені не вирости?Люди про мене дбають. 

               Росту в різні боки, апетит страшенний .То нафти підкинуть,то 

               делікатеси з полів надійдуть, то побутових нечистот піділлють. І 
               підприємства за  мене  незабувають. Старим очисним фільтрам  

               каюк,а нових не ставлять. Ось я і виріс! 

 
         Шк.Чув я про твої подвиги  Добру репутацію маєш. Моя школа! 

               А я тебе ще пам*ятаю коли ти пішки під стіл ходив. А зараз 

               в авторитетах ходиш. Слухай,  Бруднулю, з твоїми здібностями 

               і моїм розумом, може. Якусь серйозну справу замутимо? 
               Недавно я чув, що в порт завозитимуть цистерни з нафтою.  

               Може, намовимо, залізничників,щоб вони цистерни відкрили, 

               І нафта у море виллється.І ти поласуєш, і я задоволення отримаю. 
 

      Обнімаються, щось шепочуться і виходять. На екрані слайди екологічних 

      катастроф. 

                 
               1.Минуло з того часу багато років. 

 

               2.Розвелося тієї нечисті видимо-невидимо. 
 

               3.Розвіяв вітер це насіння по цілому світу. 

 

               4.З Бруднулі виросли великі  Брудноти. 
 

               5.А з малої Шкоди – хитрі і підступні Капосники. 

 
      Звучить  тривожна музика. Виходять капосники. 

               



                 *Як же ми любимо людей? 

 
               *Ну до чого ж я люблю цих розумників! 

 

               *І щоб ми без них робили? 
 

               *Ось погляньте,які ми гарні! 

               *А все завдяки людям. 

 
               *Добре, що вони смітники придумали. А які смітники без цивилізаціі 

                 такого не втнеш. 

 
               *Скільки там чудових і корисних речей. 

 

               *Ми стільки там прикольних прибамбасів понаходили. Ось подивіться. 

 
      Показують всякі нечистоти 

 

                 *Сорочка і маєчка – ультрафіолетового проміння не пропускає. 

 
              *А я там найшов капелюха з дірочками для кожного вуха.Я ж маю 

                бути обізнаним щодо всіх подій і все маю бачити . 

    
           одягає окуляри  зроблені з пластикових бутилок. 

  

             *Спитаєте,що за матеріальчик? Скажу. Поліпропіленчик,   полістироль-  

               чик та інші новомодні  чики, всьогь не  запам*ятаєш. 
 

             *І це скарбниця для нашої великої родини. А все люди! Молодці, і що 

              не кажи! 
                 

       заходять бруднулі .Слайди екологічні катастрофи. 

 

            *А поля – поля  ніжно обійняли пестициди, гербіциди, сектициди, аж 
             язик заплітається. 

 

            *Краса! Дощ пройшов – калюжі мов калейдоскоп- зелені, червоні, жовті. 
 

            *Огірочки, помідорчики сіро-бурими плямами  покрилися. Екзотика. 

 

            *А вибух на атомній станції. От, скажу я вам, феєрверк був. А що вже    
              радіації…не на один рік вистачить. 

 

            *Люди все за нас роблять. Нікого не подивуєш. Тому й подалися ми до      
              казкового царства . 

 



            *Але нудно нам без людей. Жаль, що не знають вони сюди дороги. 

 
         Прикладає руку до очей. 

 

              О диви,а ось і вони! 
 

             *Які люди!Де ти їх бачиш? Ота малеча. Теж мені люди. З рюкзаками, 

              Так то школярі! 

 
             *Ого як вони сюди забрели? Потрібно всіх попередити. Потирає  руки. 

 

               *А уявляєш,як їх зустрінуть подруги захисниці?Від тієї малечі навіть        
               мокрого місця не залишиться 

 

              *Нам конкурентів не потрібно! 

 
              *Ось і порозважаємось! 

 

           До зали заходять подруги-захисниці Землі сфери. 

 
             Атмосфера. Що тут діється?   

  

                Гідросфера. Хто тут? 

           

           заходять учні.  Вітаються. 
 

             Атмосфера. Як ви посміли? 

 

             Гідросфера. Яке зухвальство! 
 

             Біосфера.     Геть звідси! 

             Гідросфера. Начувайтеся! 
 

             Хл.               Чому ви нас так недружелюбно зустрічаєте? 

 

             Дівч.            Ми ж люди! 
 

             Хл.              А людина,  як відомо цар Природи. 

 
            Біосфера.    Цар….Як ви смієте?!Царі…Нацарювалися вже.Подивіться             

                                що натворили із Землею. 

           

            на екрані показують екологічні катастрофи. 
 

                Атмосфера. Навіть не розмовляйте з ними!Ведімо їх до нашої      

                                   володапки Землі. Хай вона  їм покаже, хто є цар 

. 



             Дівч.             Ну чому ж ви такі  сердиті? Ми вже й так подряпані, дерева        

                                   і кущі сухими гілками  нашмагали. 
 

             Хл.                Питии дуже хочеться.Жодного джерельця дорогою ми не      

                                   побачили. 
 

             Гідросфера. У своїх бідах винні ви самі.Мені вас зовсім не шкода. 

 

            Дівч.              Щож ми вам зробили поганого! Чи вас образили? 
 

            Біосфера.      Вони ще й  питають! Ось послухайте! 

 
                                Пісня на мелодію «Калина»        

 

                                       Сумно,сумно аж за край 

                                     Ріки висихають, плаче рідний край. 
                                     Гірко, гірко на душі –  

                                     Все живе зникає, наче міражі. 

                                                        

                                                Приспів 
 

                                     Одна земля у нас одна, 

                                     Хай буде чистою вода 
                                     Людська рука нехай не нищить 

                                     Рідний край. 

                                     В нас небувалої краси 

                                     Річки, і гори, і ліси, 
                                     Одна земля в нас, ти її оберігай! 

 

                                     Брудно,брудно навкруги –  
                                     Знову в атмосфері -  викиди й дими! 

                                     Важко дихати у нас, 

                                     Бо навколо  - тільки  

                                     Вуглекислий газ. 
                                     Плаче, плаче вся земля 

                                     Захисту благае наче немовля 

                                     За природу нашу друже ти подбай. 
                                     В нас вона єдина, це запам*тай! 

 

                                                   Приспів 

              
             Біосфера. Годі ім  розповідати! Час відплатити людям за їх зухвальство! 

                              Покарати їх! 

                
        Звучить музика «В світі тварин.» в зал виходить планета Земля. 

  



            

               Земля. Стійте, подруги мої, захисниці.Негоже природі кривдити 
                            дітей. 

            

         На екрані слайди.     
 

1. Тайфуни будівлі руйнують. 

2. Посуха знищує воржаї.  

 
3. Пустелі збільшують свої площі.               

                         

 
4. Цунамі знищують цілі міста. 

 

5. І сказав нам один мудрець, що настане на Землі блаженство 

лише тоді, коли прилетить до нас Синій птах. 
 

6. А його все нема і нема. Тому ми його пішли шукати. 

 

                Земля.  Зрозуміло. Я можу допомогти вам, діти у ваших пошуках. 
                             Синій птах може жити лише на землі, прикрашеній зеленим       

                             килимом  лісів, гаїв, шовковими травами, барвистими , запаш- 

                             ними квітами. Йому потрібне синє небо і чисте  повітря. 
                                      А найголовніше йому потрібна ваша допомога.Чи готові 

                            Ви зробити все можливе,щоб  саме на землі міг жити Синій  

                            птах .  

 
                Діти.   Так готові.   

 

    На екрані слайди про рідне село.                    
 

1. Так ми дуже хочемо врятувати Землю. 

 

2. Поглянь- це моє село. 
 

3. І ньому я живу. 

 
4. Тут народився я, і це село люблю. 

 

5. Якщо хтось скаже, чим же воно славне? 

Я відповім – чудовими садами. 
 

 

6 .Візитна картка – це смачненькі вишні 
І полуниці, і  суниці перші. 

 



7.   Смородина, і яблука, і груші, 

     А головне – це трударі хороші 
 

8.  І хочем ми, щоб ріки наші не мутились, 

     А люди трударі ніколи не журились. 
 

9. Живи моє село, в віках і нині 

На радість ненці Україні. 

 
Вчитель.              

  

                  Ми не знаємо, які політичні чи  економічні системи виграють, 
                  яким шляхом ми підемо, але є одна найлюдяніша  система - еколо- 

                  гічна.  Від  якої  залежить наше майбутнє.               

 

Звучить пісня «А ми бажаєм вам добра» 
 

 

                           Якщо ти віриш у майбутнє, 

                           В його прийдешність, у життя, 
                           Дзвони у дзвонию крикни людям, 

                           Назад  не буде вороття. 

                           І буде знов весна на світі. 
                           Надію людям дарувать 

                           І будем ми на світі жити 

                           І про добро пісні співать. 

                                     Приспів 
                           А ми бажаєм вам добра, 

                           А ми бажаєм вам тепла, 

                           Любові завтра і сьогодні. 
                           В нас небувалої краси 

                           Річки, І гори, і ліси 

                           Людська рука нехай не нищить  

                           Рідний край. 
 

                           Хай оживе вода Дніпрова 

                           Правічні височать дуби, 
                           І хай полин-трава чорнобиль 

                           Не стане  іменем біди. 

                           З джерел у ріки ллються води 

                           Іти  таким  шляхом  спіши. 
                           Від екології природи до екології душі. 

                                       Приспів. 

 
Підведення підсумку заняття. 



Домашнє завдання: Підготувати проект  на тему *Білий птах з чорною 

відмітиною* 
 

 

 
            

       

 

 

 


