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Анотація 

Методична розробка, екологічна гра 

“Формування екологічної свідомості гуртківця позашкільного закладу освіти”                                                                                                                                                    

 

Автор роботи: Величко Алла Михайлівна,                                                                                                                                                                                                                                         

керівник гуртка “Медики-екологи”, керівник гуртка-методист                                                                                                                                      

Центру позашкільної роботи Святошинського району м. Києва 

 

     Мета розробки - зробити гуртківців екологічно свідомими, обізнаними й 

активними членами суспільства. Гасло небайдужих людей до довкілля: ”Дій 

локально - думай глобально і не зашкодь природі!”. 

Завдання: 

      • розвинути в гуртківців вміння мислити, формувати погляди і діяти в 

питаннях, пов’язаних з охороною довкілля, викликати оптимізм у поглядах на 

майбутнє, виховувати нову модель поведінки у гуртку,  вдома та у суспільстві 

      • залучити гуртківців до дослідницької роботи і навчання на свіжому повітрі на 

захист довкілля. 

 

     Світове занепокоєння щодо стану довкілля ХХІ ст., Міжнародна конференція в 

Ріо-де-Жанейро і “Завдання на ХХІ століття” - є свідченням не раптового бажання 

людства змінитися, а радше його нездатності до змін. Час усвідомити той факт, що 

наші земні ресурси обмежені. Екологічна гра - це форма екологічної освіти, 

заснована на розгортанні активної діяльності учасників, стимулююча високий 

рівень мотивації, інтересу та емоційності. В цій грі розширюються і 

поглиблюються знання дітей про зимуючих птахів рідного краю, розкривається 

значення птахів у природі та житті людини, розвивається пізнавальний інтерес 

вихованців до вивчення природи рідного краю. Формується  вміння та навички 

виконання правил природоохоронної діяльності на традиціях українського народу, 

виховується  любов до птахів та дбайливе ставлення до них. Слід пам’ятати, що всі  

глобальні проблеми взаємопов’язані, тому можуть бути вирішені тільки в комплексі 

і тільки спільними зусиллями.  

       Методичну рекомендацію можна використовувати при відзначенні екологічних 

дат в позашкільних закладах освіти, під час проведення уроків біології, екології та 

при проведенні класної години, для широкого кола читачів, які цікавляться 

питаннями екологічного виховання учнівської молоді. 
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І. Вступ 

Щебечуть птиці,  вітер лине, 

Немов дитинства  дальні дні 

І кожна квітка і стеблинка 

До тебе тягнуться вві сні.                                 

                            В. Сосюра  

Позашкільні центри дитячої творчості мають великий потенціал для розвитку 

особистості дитини. Не згасити той вогник, який горить в очах дитини можливо 

тільки тоді, коли педагог стимулює її пізнавальну активність, створює оптимальні 

особистісні стосунки і необхідні передумови для прояву природних нахилів та 

уподобань. 

Педагог, який випромінює енергію добра, створює доброзичливу атмосферу у 

процесі виконання учнями будь-яких творчих завдань, спонукає до успішних дій та 

націлює на досягнення поставленої мети. 

Виховати у гуртківця екологічну культуру - одне із найактуальніших завдань всіх 

позашкільних закладів  нашої країни. 

Результат буде залежати від форм, методів, прийомів роботи педагога. Ці форми 

повинні торкнутися і струн чутливої душі гуртківця і назавжди сформувати у нього 

шанобливе ставлення до всього живого на планеті Земля. Як показує досвід, 

найефективнішими є практичні заняття, інтелектуальні ігри, екологічні ігри, робота 

екологічних клубів. Розробка і реалізація проектів з проблем охорони довкілля, 

проведення конкурсів-виставок малюнків, проектів, фотографій на тему “Людина і 

природа”, розповсюдження листків екологічного змісту у мікрорайоні, - все це 

потрібно враховувати у виховній системі будь-якого сучасного закладу освіти. 

Ці маленькі кроки до формування екологічної свідомості молоді плекатимуть 

почуття відповідальності за майбутнє планети. 

Птахи є окрасою нашого довкілля, вони — незамінні помічники в садах і на 

полях. Птахи, які зимують в Україні, потребують нашої допомоги. З 10 синичок до 

весни доживає  лише 1. Синиці винищують шкідливих комах цілий рік, з'їдаючи за 

день їжі в 2 -2,5 разів більше власної ваги. Родина великих синиць рятує від 
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шкідників до 20 дерев. Тож підгодовуючи взимку наших маленьких друзів, ми 

збережемо популяцію корисних і красивих істот. Щоб допомогти птахам взимку 

необхідно заздалегідь готуватися: збирати вдома насіння динь, кавунів, кабачків, 

огірків, гарбузів, а на уроках праці в школі, в гуртках екологічного  спрямування 

можна виготовляти годівнички для птахів. 

Годівнички краще вивішувати в листопаді, щоб птахи звикли до них, і почати 

підгодовування. В основний період, з грудня по лютий, корм у годівнички потрібно 

підкладати щодня. Підгодовування можна продовжувати до середини чи кінця 

березня, до появи комах. 

Для виготовлення годівниць можна використати порожні пластикові пляшки, 

картонні коробки, або зробити годівнички з фанери чи дерева. Головне, щоб 

конструкція витримувала складні погодні умови. А корм має бути захищеним від 

опадів чи вітру. 

                                       

 

 Я ладнаю годівнички для горобчика й синички. 

Вихованці гуртка  "Медики-екологи" ЦПР Святошинського району м. Києва. 
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ІІ. Основна частина 

Екологічна гра 

                       “Врятуймо птахів — не будьмо байдужими!” 

Мета: формування системи наукових знань про природу і суспільство, поглядів і 

суспільство, поглядів і переконань, що забезпечують становлення відповідального 

становлення гуртківців до природи, реальним показником якого є практичні дії 

учнів, які дозволять зберегти Природу і людяність в Людині. 

Оформлення: назва конкурсів, малюнки, плакати птахів, що зимують на Україні, 

годівнички, які можна змайструвати самому. 

Обладнання: маршрутні листи, фломастери, папір — А-4. 

Ведучий зачитує завдання командам і дає їм маршрутні листи. 

Вік: молодший і середній шкільний вік. 

Рекомендації : необхідно набрати 2 команди по 10 чоловік. Кожна команда 

проходить по своїй стежині, яка вибирається капітаном команди в залежності від 

того, який колір він вибере. Виграє та команда, яка правильно відповість на всі 

запитання. 

Набір ролей: ведучий, команди, журі 

Підготовча робота: бесіди, робота з науково-популярною літературою, 

екологічні мандрівки, умовні подорожі в майбутнє на машині часу, екскурсії до лісу, 

музеїв. 

Маршрути: 

1. “Екологічна мозаїка” 

2. “Птахи” 

3. “Корм” 

4. “Народні прикмети” 

5. “Годівнички” 

6. “Прислів'я”. 

7. “Бліц-вікторина”. 
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Хід гри 

Вступ “Екологічна мозаїка” 

1. Які птахи прилітають до нас першими? ( Шпаки, зяблики) 

2. Пташенята якого птаха не знають рідної матері? ( Зозулі) 

3. Який найменший птах фауни України? ( Корольок) 

4. Який  птах найбільший в Україні? ( Дрохва) 

5. Чи є пташине молоко ? ( Є. У голуба) 

6. Який співочий птах, добуваючи корм, пірнає у воду і бігає по дну? (Оляпка) 

7. Який птах будує собі гнізда з риб'ячих кісток? ( Зимородок) 

8. Хто з птахів плете своє гніздо як рукавичку? ( Ремез) 

9. Чи існує насправді “синій птах”?. І де він зустрічається ? ( Сиворакша. 

Карпатський заповідник) 

10. Що страшніше птахам взимку - голод чи холод? ( Голод) 

11. Чому качки і гуси не тонуть? ( У них пір'я змащене жиром і не намокає) 

12. Чому не можна брати в руки яйця птахів? ( Птахи залишають гнізда) 

13.  Назвіть птахів, які лаштують по кілька гнізд на одному дереві?( Граки) 

14. Яке місто має назву птах? ( Орел) 

15. У якого птаха хвіст такий  міцний, що підтримує його на  стовбурі дерева? 

( У дятла) 

16. Яку користь приносять нам синиці взимку? ( Розкльовують зимові гнізда 

шкідливих комах, поїдають їхні личинки та яєчка) 

17. Назвати птахів, які знайшли своє місце на гербах деяких районах 

м.Києва?( Деснянський – журавель, Дарницький- лелека). 

18. Назвати пам'ятники птахам ? ( Журавлі — Баварія-Німеччина, Кисловодськ. 

Голуби — Париж - Франція, Англія, Варшава-  Польща, Чайки-  

Клостернейбург -Австрія .Горобці — Бостон-  США) , м. Ульм (Німеччина). 
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Перша зупинка. 

Кожна команда називає птахів, які потребують підкормки взимку, а також 

особливості їх життя. 

Відповідь: 

Синиця велика, гаїчка болотяна, синиця довгохвоста, синиця блакитна, синиця 

довгохвоста, синиця чубата, повзик, пищуха, польовий горобець, чубатий 

жайворонок, посмітюха, чорний дрізд, куріпка сіра, снігур, омелюх, великий 

строкатий дятел. 
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Друга зупинка. 

Конкурсне питання: “Чим годувати птахів узимку”. 

Кожна із команд називає яку їжу люблять птахи: 

1. насіння соняшника ( не жарене) дуже люблять снігурі та синиці ( добре ледь-

ледь роздушити насіння пляшкою чи качалкою); 

2. овес їдять вівсянки та ще чубаті жайворонки, посмітюхи й польові горобці; 

3. просо, пшоно — найулюбленіша їжа тих же вівсянок і жайворонків, крім того, 

просо їдять куріпки, синиці та горобці; 

4. насіння з кавунів — синиці та повзики; 

5. гарбузове насіння — синиці; 

6. насіння дині — не залежить байдужою жодну пташку; 

 

 

7. крихти сухого білого хліба ( чорний хліб шкідливий для всього птаства) - 

чудовий корм для багатьох птахів; 

8. сире несолене м'ясо і сало, сирі та відварені кістки - чудовий засіб для 

спостереження за  акробатичними етюдами, на які здатні тільки синиці. 

9. горобина і бузина ( зібрані в кетяги й розвішані на деревах)- найліпший 



10 

 

подарунок дроздам; 

10. насіння ясеня — улюблений корм снігурів; 

11. насіння бур'янів ( лобода, кропива, лопух, кінський щавель) - 

найдешевший і дуже корисний корм для зерноїдних птахів. 

 Підгодівля сприяє не лише збереженню популяції птахів, а й залученню їх до 

гніздування в певній місцевості. У годівницю з дахом можна додати корм раз на 

тиждень, без даху — потроху щодня. 
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Третя зупинка. 

Назвати народні прикмети, пов'язані з птахами: 

 1. Сорока близько від  житла літає, під дах ховається — бути віхолі. 

 2. Якщо синиці починають зранку пищати- вночі буде мороз. 

 3. Галки здіймають несамовитий галас — перед снігопадом. 

 4 . Птахи мостять гнізда на сонячному боці — літо буде холодним. 

 5. Якщо тетеруки здіймаються з дерев і відлітають з відкритих місць у глиб лісу- 

незабаром почнеться буран. Перед похолоданням вони закопуються в сніг. 

6. Як багато птахів, не буде гусені. 

7. Журавлі прилетіли — весну принесли. 

8. Ранні ластівки — щасливий рік. 

9. Соловейко тоді починає співати, як нап'ється води з березового листя. 

10. Ластівка день починає, а соловей — закінчує. 

11. Сова кричить- холод віщує. 

12. . Кажани звечора густо літають - наступний день буде гожим. 

Четверта зупинка. 

Учні малюють годівнички, які вони можуть самі змайструвати. 

П’ята зупинка.  

Назвати народні прислів'я про птахів. 

Відповідь: 

1. Горобець маленький, а серденько має. 

2. Де лелека водиться, там щастя родиться. 

3. Де ластівка не літає, а на весну додому прилітає. 

4. Хоч соловейко маленький, та його пісні удаленькі. 

5. Не потрібна солов'ю золота клітка, краще йому зелена гілка. 

6. Гарна клітка не нагодує пташку. 

7. Всяка пташка свої пісні має. 

8. Де багато пташок, там нема комашок. 
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Шоста зупинка. 

Бліц- вікторина  (на відповідь дається 1 хвилина) 

1. Назвати найшвидшого птаха на Україні. 

Відповідь: це сапсан- летить за здобиччю зі швидкістю 300 км за годину. 

2. Який птах може пролетіти найбільшу відстань? 

Відповідь: рекорд щодо дальності польотів належить лелеці та вальдшнепу. 

Інколи, навесні, вони долають відстань у 400- 500 км за добу . 

3. Який птах літає найвище? 

Відповідь: найвище серед птахів піднімається орел — на 7500м, крякви-6300, 

ластівки- 4000. 

4. Який птах має найдовші крила? 

Відповідь: беркут, розмах його крил сягає 3 м ( Трапляється в Карпатах). 

5. Назвати найкращого бігуна серед птахів. 

Відповідь: це фазан -34 км за годину, кроншнеп - 16, перепел - 15. 

         6 . Назвати найвищого птаха. 

Відповідь: найвищий птах — сірий журавель, його зріст 120 см, вага 7 кг. 

Прилітає в Україну в другій половині березня. 

7. Хто з птахів живе найдовше? 

Відповідь:  рекорд серед птахів довгожителів ( за спостереженням в неволі ) 

сокіл -162 роки, шуліка - 118, гриф - 117. 

Відносно свійських птахів — гуси доживають до 40 років, кури — до 20, голуби- 

до 30 років. 

8. Хто з птахів має найдовший дзьоб? 

Відповідь: серед птахів українських лісів — лелека- 19см, чапля- 13см, бекас-7 

см. 

9. Хто з птахів має найдовший язик? 

Відповідь: найдовший язик має зелений дятел-14 см. 

         10 Назвати найменшого лісового птаха. 

Відповідь : це корольок. Його вага 4-5 грамів. 

11. Назвати найбільшого серед птахів. 
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Відповідь: це гриф чорний . Його вага 12,5 кг, довжина крила 87 см. 

12. Птах, який будує велике гніздо на хаті ? 

Відповідь: Лелека. 

Допомагаючи птахам, ми спілкуємся з живою природою. 

Ні комп'ютерні ігри, ні фільми, не замінять тієї радості, яку відчує дитина, 

спостерігаючи за птахами, які прилетіли в годівничку, - її він зробив своїми руками. 

Багато птахів стали рідкісними, наші нащадки можуть не побачити їх взагалі. Ми 

повинні діяти сьогодні, поки ще не стало занадто пізно. 

Нищення довкілля та вичерпання природних ресурсів є наслідком байдужості, 

незнання та жадоби. Нам бракує поваги до живих створінь, що разом  нами живуть 

на планеті Земля. Можна вибачити ті помилки у нашому минулому, які були 

зроблені через брак знань. Але сьогодні ми стаємо все більш обізнаними, тож нам 

потрібно ретельно переглянути  своє відношення до того, що ми успадкували, 

усвідомити, за що відповідальні і що залишимо у спадок прийдешнім поколінням. 

 Людина  навчилася дуже багато чого: вирвалася в космос, долетіла до Місяця, 

але вона не зможе знову створити дронта, мандрівного голуба, безкрилу гагарку... 

Все, що зникло в тваринному  світі — зникло назавжди. Цих представників 

фауни ми можемо побачити хіба що в природничих музеях світу у вигляді  шкур, 

скелетів та фотографій. 

Всіх нас, людей хвилює питання: “А що ж далі? Яке майбутнє чекає птахів?”. 

Вчені вважають: журавлі, дрофи, пастушки, страуси й пелікани, як і раніше — під 

загрозою. А от горобині птахи переживають період розквіту. Існує думка, що в них 

та комахоїдних птахів чудове майбутнє. 

Та ви й самі бачите: непогано живеться птахам, які зуміли пристосуватися в 

садах, місцях, парках, лісозахисних  смугах: дроздам, вівсянкам, сорокам, горобцям, 

сойкам, гракам, кільчастим горлицям, ластівкам. 
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ІІІ. Висновки 

Міські парки й сади для багатьох птахів стануть у майбутньому тією домівкою, 

де вони мирно житимуть поряд з людиною. Зрозуміло, за умови, що ми 

допоможемо їм у цьому. Кожен повинен усвідомити, що птахи- наші справжні друзі 

й помічники, і відповідно ставляться до них. Якщо бути уважним, то можна зовсім 

по іншому побачити знайомі, здавалося б, речі, помітити багато цікавого у 

щоденному житті птахів, та й інших тварин. Нехай же супутниками вашими завжди 

будуть допитливість, наполегливість, доброта.  

У відповідності із ст. 39 3У “Про тваринний світ” з 1 квітня по 15 червня триває 

“сезон тиші для диких тварин”. У цей час з метою охорони середовища існування, 

умов розмноження і шляхів міграції тварин у період їх масового розмноження  

забороняється проведення робіт та заходів, що є джерелами підвищеного шуму. До 

них відносяться пальба, проведення вибухових робіт, санітарних рубок лісу, 

проведення змагань на транспортних засобах, використання феєрверків. 
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                                                                                                                        Додаток 1 

Люди вже усвідомлюють свої помилки та намагаються їх виправити. Щорічно 

визначаються дні, коли питання охорони довкілля надається особлива увага. Їх 

часто називають ”зеленими числами” 

 

               “Зелені числа у календарі” 

 

18- 25 січня Великий зимовий облік птахів 

3 березня День дикої природи 

10 березня День Землевпорядника 

21 березня Всесвітній  день лісів 

22 березня Всесвітній  день води 

24 березня Всесвітня акція “Година землі” 

1 квітня Міжнародний День птахів 

7 квітня День охорони здоров'я 

15 квітня День екологічних знань 

21 квітня (третя 

субота квітня) 

Всесвітній День довкілля 

22 квітня Міжнародній день Землі 

3 травня День сонця 

12 травня Свято екологічної освіти 

22 травня Міжнародний День біологічного різноманіття 

5 червня Всесвітній День навколишнього середовища 

16 вересня День працівників лісу 

16 вересня Міжнародний День охорони  здорового шару 
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22 вересня  День без автомобілів 

27 вересня Міжнародний день туризму 

27 вересня Всесвітній день моря 

30 вересня – 

1 жовтня 

Міжнародний день спостереження за птахами 

4 жовтня Всесвітній день захисту тварин 

6 жовтня Всесвітній день охорони місць існування 

25 жовтня Міжнародний день без паперу 

31 жовтня День Чорного моря 

10 грудня День прав людини 

11 грудня Міжнародний день гір 
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Додаток 2 

Анкета 

  

“Місце природи в моєму житті” 

                                               

Шановні учасники!                   

Будь ласка, виконайте пропоновані  завдання. 

Отримані результати  у жодному разі не будуть використані Вам на шкоду. 

Завдання1: оцініть у балах від ( найменших значуще для вас) до 7 ( найбільш 

значуще для вас) за що ви цінуєте природу: 

– Природа — джерело знань 

– Природа дає уявлення про прекрасне 

– Природа дає людині гриби, ягоди, інші продукти харчування 

– Природа дає людині деревину 

– Природа -джерело натхнення, творчості 

– Природа сприяє загартуванню організму, оздоровленню 

– Природа — єдине і незамінне середовище життя 

Завдання 2: розставте бали від 1 ( найменш значуще для вас ) до 9 ( найбільш 

значуще для вас) характеристиками, що відображають ваш інтерес до природи: 

– Збирання квітів, ягід, грибів, риболовля... 

– Отримання натхнення, насолоди, позитивних емоцій... 

– Відкриття чогось нового, набуття нових знань... 

– Купання, ігри, відпочинок.. 

– Малювання природи... 

– Допомога в охороні природи... 

– Природа допомагає краще зрозуміти самого себе... 

– Дослідницька діяльність у природі... 

– Природа — місце спілкування з друзями... 

Завдання 3. Оцініть перераховані справи у балах від 1 ( найменш значуще для вас) 

до 9 ( найбільш значуще для вас), залежно від значущості особисто для вас: 

– Робота на присадибній ділянці ( дачі) 
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– Туристичні походи 

– Прибирання сміття у найближчому сквері . 

– Догляд за хатніми улюбленцями тваринами( або квітками) 

– Випуск стіннівки, оформлення стенду на екологічну тематику, участь у 

конкурсі малюнка “ Природа і фантазія”, екологічному театрі, екологічній 

агітбригаді тощо 

– Виготовлення шпаківні ( годівниці) 

– Екскурсія екологічною стежкою 

– Читання книг про природу 

– Дослідження стану води у найближчій водоймі 

    

                                    Ключ до анкети: 

Завдання 1. Цінність природи 

Мета: виявлення усвідомлення учнями універсальної цінності природи 

Завдання 2. Інтерес до природи, мотиви взаємодії 

Мета: виявлення спектру інтересів учні до природи, мотивні взаємодії з нею. 

Завдання 3. Екологічна діяльність 

Мета: виявлення спрямованості особистості в екологічній діяльності. 
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Додаток 3 
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