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Н.	І.	Побірська,	Черкаська	обл.

Позакласні заходи до тижня біології

Вікторина «я люблю біологію»
Цілі: у цікавій доступній формі збагатити знання учнів з пред-

мета біологія, розширити світогляд дітей, учити працювати в ко-
лективі.

Представлення	команд	капітанами		
(дві	команди	по	чотири	учні)
В е д у ч и й. Гортаючи сторінки підручника, ми щодня, щоуроку 

дізнаємося щось нове, цікаве для себе. Наскільки ви уважні, допит-
ливі, розумні ми зараз і побачимо, тому що наш перший конкурс 
так і називається — «Гортаючи сторінки підручника».

I	раунд	«Гортаючи	сторінки	підручника»
В е д у ч и й. Назвіть героїв, утілених у скульптурах, фото яких 

трапляються на сторінках підручника біології для учнів 9 класу. 
Хто автор цих скульптур?

(Демонстрація фото скульптур)
Команда 1 — Мирон. «Дискобол» (с. 30), грецька скульптура, 

500 р. до н. е.
Команда 2 — Мікеланджело Буонарроті. «Давид» (с. 17), Італія 

1501 р.

II	раунд	«Усе	про	рідний	край	най…	най…	най…»

Команда 1
Наймолодший зоопарк в Україні — … ( y Черкаський. Засновано 
в 1978 році)
Найбільший ботанічний сад в Україні — … ( y Нікітський бота-
нічний сад, біля м. Ялта. Площа 876,6 га)
Найбільший лісопарк (так називають ліс у міській чи примісь- y
кій смузі, пристосований для відпочинку населення) — … (Голо-
сіївський. Площа 1463 га)
Найбільший акваріум в Україні — … ( y Севастопольський. Від-
критий у 1897 р.)

© Побірська Н. І., 2010
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Команда 2
Найбільший дендрологічний парк у Черкаській області — …  y
(«Софіївка», м. Умань)
Найстаріший природний заповідник — … ( y Канівський. Черкась-
ка область. Створений у 1923 р.)
Найбагатшим за фауною є … ( y Заповідник Асканія-Нова)
Найпершим розбірний вулик винайшов український бджоляр…  y
(П. І. Прокопович)

III	раунд	«Хто?	Що?»

Команда 1
Підковоніс (кажан), морський кіт (скат-хвостокол), морський 

півень (риба), морський лев (ссавець), ногохвістка (комаха), таран-
тул (павук), актинідія (дерево).

Команда 2
Вивірка (ссавець), дрохва (птах), пастушок (птах), омар (рак), 

сатурнія (метелик), джерлянка (жаба), гекон (ящірка)

IV	раунд	«Книга	рекордів	України»
В е д у ч и й. Хто ближче до істини. Вислуховуються версії обох 

команд. 1 бал отримує та команда, яка ближча до істини. Більше 
чи менше…?

Команда 1
Найстаріший дуб в Україні має вік… ( y 1309 років. Урочище Юзе-
фін Рівненської області)
Найвищим деревом, висоту якого виміряли, вважається модри- y
на європейська, яка росла в Рахові на Закарпатті. Коли її зруба-
ли у віці 140 років, її висота була… (54 м)
Найплодючіший птах — сіра куріпка. Найчастіше в її гнізді  y
знаходять… (25–27 яєць)
Найбільша колекція грибів (мікологічний гербарій), який збе- y
рігається в інституті ботаніки ім. Н. Г. Холодного НАН Украї-
ни, нараховує близько… (5000 екземплярів)

Команда 2
Найсильніший голос серед птахів має бугай. Весною його крик  y
чути за… (2 км і більше)
Найвитриваліші рослини — це мохи. Вони оживають, навіть  y
пролежавши кілька років у гербарії, вони здатні переносити за-
топлення і витримувати температуру… (+50 °С).
Найрухливіша голова серед птахів України у сови. Вона може  y
повертати свій лицевий диск із великими круглими очима 
й гачкуватим дзьобом на… (220–270°).

Найдбайливіші батьки — це строкаті мухоловки. Протягом  y
дня під час вигодовування пташенят дорослий птах прилітає до 
гнізда… (590 разів. Синиця — 330–390 разів)

V	раунд	«Видатні	вчені-біологи»
В е д у ч и й. Капітан одержує аркуш із прізвищами вчених-

біологів і розповідає про них, не називаючи прізвища, а команда 
відгадує.

Команда 1
С. Г. Навашин. (Відкрив процес подвійного запліднення рослин 

(1898 р.), професор Київського університету Святого Володимира 
(нині Київський національний університет ім. Т. Г. Шевченка))

І. І. Мечников. (Розробив теорію клітинного імунітету)
С. С. Брюхоненко. (Автор методу й першого апарата штучно-

го кровообігу)
М. М. Амосов. (Розробка питань хірургічного лікування легень 

і серця)

Команда 2
І. П. Павлов. (Розробив принципово нові методичні підходи, що 

дали змогу встановити закономірності слиновиділення, виділен-
ня соку підшлункової залози та жовчовиділення)

С. П. Боткін. (Довів інфекційне походження вірусного гепати-
ту)

М. І. Пирогов. (Розв’язання проблеми знеболювання під час хі-
рургічних операцій. 14 лютого 1847 року вперше виконав операцію 
під ефірним наркозом)

М. І. Вавилов. (Генетик, селекціонер, автор закону гомологіч-
них рядів спадкової мінливості)

VI	раунд	«Вірю	чи	не	вірю»
Чи віриш ти, що…

Команда 1
1. Максимальна глибина проникнення в ґрунт коріння люцер-

ни — 20 м. (Так)
2. Насіння конюшини зберігає здатність до проростання через 

160 років. (Так)
3. Найповільніше росте ялина. (Ні. Найповільніше росте самшит. 

Річний приріст його в товщину не перевищує 1 мм. У 100 років 
його діаметр лише 6–7 см)

4. Тис ягідний може жити до 4000 років. (Так)

Команда 2
1. Найбільш кістлява риба — короп. (Так. 4386 кісток)
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2. Товстолоб і білий амур добре розмножуються в будь-якому став-
ку. (Ні. Тільки штучне розведення. Батьківщина — Далекий 
Схід)

3. У Криму росте дерево, яке саме скидає із себе кору. (Так. Це со-
ромітниця, або суничне дерево)

4. Сидячи під деревом тиса ягідного, людина може померти. (Так. 
Отруйна речовина токсин діє на серце й викликає задуху. 
Отруйними є хвоя, деревина, кора й насіння)

найрозумніший (інтелектуальна гра)
Гру проводять у чотири етапи. Перший триває 2,5 хвилини, 

другий — 2, третій — 1,5, четвертий — 1 хвилину. Після кожного 
туру залишаються ті, хто набрав більшу кількість балів. У фіналі 
проводять супергру, де визначиться один переможець.

1. Кінцева стадія індивідуального розвитку комах. (Імаго)
2. Птах, який може літати хвостом уперед. (Колібрі)
3. Рослинний символ Канади. (Клен)
4. Латиноамериканська ропуха, яка нищить шкідників на план-

таціях цукрової тростини. (Ага)
5. Найбільший у світі папуга. (Какаду)
6. Найбільший орел фауни України. (Беркут)
7. Великий свійський птах родини Фазанові, якого вирощують на 

м’ясо. (Індик)
8. Трепетна родичка оленя. (Лань)
9. Гостре порушення кровообігу в головному мозку людини, що 

спричиняє раптову втрату свідомості, параліч тощо. (Інсульт)
10. Багаторічна тропічна рослина родини Бананові, волокно якої 

використовують для виготовлення канатів, мотузок, корабель-
них снастей тощо. (Кенаф)

11. Птах, якого називають санітаром лісу. (Дятел)
12. Назвіть батьківщину кенгуру. (Австралія)
13. Парний орган, через який з організму виділяється надлишок 

води та розчинені в ньому кінцеві продукти обміну речовин. 
(Нирки)

14. Чиста культура мікроорганізмів, виділена з якогось середови-
ща. (Штам)

15. Порушення цілісності й функцій органів та тканин людського 
тіла внаслідок їх ушкодження. (Травма)

16. Кістковий каркас тіла. (Скелет)
17. Головна артерія. (Аорта)
18. Хижий американський ссавець родини Котячі та престижне 

авто. (Ягуар)

19. Слуховий апарат. (Вухо)
20. Труп людини або тварини, збережений на дуже тривалий час 

від розкладання. (Мумія)
21. Тропічне дерево родини Теркулієві, з бобів якого виготовляють 

«райську насолоду», «смак бажання» тощо. (Какао)
22. Довгохвостий папуга з латиноамериканською пропискою. (Ара)
23. Інша назва лелеки. (Бусол)
24. Трав’яниста однорічна олійна та кормова рослина родини Хрес-

тоцвіті із сизувато-зеленим листям і жовтими квітками. (Ріпак)
25. Трав’яниста городня рослина, лапате листя якої, багате на ві-

таміни, споживають у сирому вигляді. (Салат)
26. Місце, де пережовується їжа. (Рот)
27. Частина ока позаду зіниці, що має вигляд двоопуклої прозорої 

лінзи. (Кришталик)
28. Ділянка поля, на якій вирощують кавуни, дині тощо. (Ба-

штан)
29. Деревоподібний злак із порожнистим колінчастим стеблом 

і видовженим листям, що росте найшвидше з відомих рослин. 
(Бамбук)

30. Комаха, схожа на коника, яка перелітає великими зграями, 
знищуючи посіви. (Сарана)

31. Друге ім’я томата. (Помідор)
32. Рис, просо, жито або кукурудза. (Злак)
33. Білокоре дерево. (Береза)
34. Мимовільні скорочення певних м’язів обличчя, шиї тощо. 

(Тік)
35. Хвойне вічнозелене дерево з цінною бурувато-червоною дереви-

ною. (Тис)
36. Верхня частина дерева, сукупність усіх гілок. (Крона)
37. Комаха зі взірцевою талією. (Оса)
38. Який мох зовсім не мох? (Ягель)
39. Один із птахів, котрі «в гаю перекликались», коли «ще треті 

півні не співали». (Сич)
40. Бурякове листя. (Гичка)
41. Дерево, яке дає делікатес для свині. (Дуб)
42. Поле, на якому зібрані хлібні рослини й залишилися тільки зрі-

зані біля коренів їх стебла. (Стерня)
43. Бджолиний колектив. (Рій)
44. Інша назва братків — триколірна… (Фіалка)
45. Зелена частина крони. (Листя)
46. Рослина з родини Бобові, цінна своїм насінням, яке у вигляді 

горіхів дозріває в землі. (Арахіс)
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47. Законсервована зелена маса кукурудзи, соняшнику та інших 
культур, що є соковитим кормом для домашніх тварин. (Силос)

48. Який собака рятує людей з-під снігових завалів у горах? (Сен-
бернар)

49. Героїня казки О. С. Пушкіна, здатна виконати три старечі ба-
жання. (Золота Рибка)

50. Відросток сліпої кишки, що в разі запалення спричиняє необ-
хідність операції з його видалення. (Апендикс)

51. Овоч, який дівчина підносить нелюбу під час сватання. (Гарбуз)
52. Довгохвостий папуга з Латинської Америки, здатний навчити-

ся добре розмовляти. (Ара)
53. Китайський «хліб насущний». (Рис)
54. Що таке мотиль? (Личинка комара — дергуна)
55. Гострий серцевий напад, що виникає внаслідок припинення 

кровопостачання через закупорення судин. (Інфаркт)
56. Споруда із засклених чи затягнутих поліетиленовою плівкою 

рам для вирощування в закритому ґрунті розсади, овочевих та 
квіткових культур. (Теплиця)

57. Інша назва жеребця. (Кінь)
58. Спеціально підготовлений майданчик для молотьби, очищення 

і просушування зерна. (Тік)
59. Учений, який спеціалізується на вивченні спадковості та мін-

ливості організмів. (Генетик)
60. Густа брунатна рідина, що залишається в результаті переробки 

цукрових буряків на цукор. (Меляса)
61. Орган зору. (Око)

біологічний марафон «хто? де? Чому?»
Мета: підвищити інтерес до вивчення біології через ігрові фор-

ми позакласної роботи, розвивати інтелект учнів.
В е д у ч и й. Доброго дня, дорогі друзі! Ось ми знову зібралися 

в цьому залі, щоби провести інтелектуальну гру «Біологічний ма-
рафон». Її метою є розширення знань у галузі біології. Тож запро-
шуємо в зал наших учасників. На стартову позицію вийшло семеро 
людей. До фінішу дійде лише один. Хто це буде — покажуть ре-
зультати змагання. Після кожного етапу змагання хтось змушений 
буде піти. Той, хто залишиться, одержує титул «Найрозумніший» 
і відповідне посвідчення.

Отже, увага. Перші дев’ять запитань.

I	етап
1. Навіщо кури перед дощем порпаються в пір’ї? (Передчуваючи 

дощ, кури змащують своє пір’я жиром куприкової залози)

2. Чому кінь починає хропіти, коли чогось злякається? (Кінь має 
дуже гострий нюх. Відфоркуючись, тварина прочищає ніс, щоби 
швидше визначити, з якого боку їй загрожує небезпека)

3. Ми часто вживаємо вираз: «Де раки зимують». А де справді зи-
мують раки? (Раки зимують або в природних берегових норах, 
або ж викопують їх самі)

4. Чому риби можуть дихати киснем, розчиненим у воді? (Будь-
який газ прямує звідти, де високий тиск, туди, де тиск мен-
ший. У крові риб тиск кисню менший, ніж у воді. Тому кисень 
рине з води в кров, що тече по капілярах зябер)

5. Як зветься єдина у світі тварина, яка може спати на спині? (Бор-
сук)

6. Чому риба у воді невагома? (Тому що середня щільність тіла 
живої риби дорівнює густині води, яка її оточує)

7. Де знаходиться «Вароліїв міст»? (Так називається частина 
стовбурного відділу головного мозку людини)

8. В яких тварин скелет розташовується зовні? (Ракоподібні та 
комахи вкриті хітиновим панциром, який виконує роль зо-
внішнього скелета)

9. В яких тварин функцію язика й зубів виконує один орган? 
(У пінгвінів увесь язик вкритий гострими шипами. Ці птахи 
живляться в основному рибою, і шипи (своєрідні зуби) на язику 
допомагають їм утримувати слизьку здобич)

II	етап
10. Чому водяні рослини мають неміцні стебла? (Бо їх постійно під-

тримує тиск навколишньої води. Якби вони мали міцні стеб-
ла, то вода поламала б або вирвала їх)

11. Яку спеку здатна переносити людина? (У разі поступового на-
грівання в сухому приміщенні наш організм витримує темпе-
ратуру +160 градусів, щедро виділяючи піт. Але тіло не повин-
но торкатися джерела тепла)

12. Запах якого дерева згубно впливає на малярійних комарів? (Ев-
каліпт)

13. Яка сучасна тварина — представник групи першоящерів? (Га-
терія)

14. Скільки важить колібрі? (1,6–1,8 г)
15. Які птахи нашої місцевості мандрують пішки? (Деркач)
16. Яка риба лазить по деревах? (Анабас. Він живе в Індії, Бірмі, 

Південному Китаї та на Філіппінах. У цієї рибки в голові є «ла-
біринтовий орган» — різновид легень. Повітря до нього потрап-
ляє через рот. Якщо анабаса позбавити повітря, лабіринтовий 
орган наповнюється водою й риба гине)
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17. Який вигляд мав кит, коли він жив на суші? (Це був хижий звір, 
схожий на собаку)

18. Яка риба є найменшою? (Пандака пігмеа. Її довжина всього 
8 мм)

III	етап
19. Де є пам’ятник мамонту й на честь чого його поставлено? 

(У селі Кулішівка Недригайлівського району Сумської області. 
У 1839 р. під час земляних робіт тут було викопано стільки 
кісток мамонта, що з них можна було скласти два скелети. 
Пам’ятник спорудив у 1841 р. український натураліст і медик 
І. Й. Калиниченко, який керував розкопками)

20. Яка з поширених у нас дерев’янистих рослин здатна передба-
чати тривалий дощовий період? (Кінський каштан. На його 
листках з’являються краплини клейкої речовини)

21. У яких птахів око за будовою нагадує людське? (У сов. Мигаю-
чи, вони опускають верхнє повіко. Але, засинаючи, сови підні-
мають нижнє повіко, як і всі птахи)

22. Якого розміру найменша комаха? (Жук трихоптеринад. Його 
довжина — 1/3 мм)

23. Хто з хребетних має найбільші (відносно) очі? (Глибоководні 
риби)

24. Який метелик є найбільшим? (Орнітоптера вікторія. Розмах 
крил — 30 см)

25. Завдяки чому ми вловлюємо з якого боку долинає звук? (Завдя-
ки здатності вловлювати будь-яку більшу ніж 0,0001 с різницю 
в часі між приходом звуку до одного, а потім до другого вуха)

26. Чи є у птахів зуби? (У пернатих, поки вони не вилупились із 
яйця, на дзьобі є маленька гулька — яйцевий зуб. Цей зуб від-
падає, як тільки пташеня розіб’є шкаралупу)

27. Чи впливає колір на апетит? (Англійські вчені встановили, що 
синій і зелений кольори зменшують апетит, а жовтий і оран-
жевий — збуджують)

IV	етап
28. З якого дерева можна одержати молоко? (Із сорвейри — дерева-

корови. Якщо надрізати кору дерева, з нього бризне густий бі-
лий сік, цілком придатний до споживання. Хімічний склад його 
близький до коров’ячого. Дерево дає за один раз до 4 л такого 
«молока»)

29. Яку воду називають метаболічною? (Воду, яка утворюється 
в результаті розщеплення жирів у процесі обміну, називають 
метаболічною)

30. Де й коли в нашій країні знайшли рештки викопних людей? 
(У 1924 році археолог і антрополог Г. Бонч-Осмоловський, прово-
дячи розкопки в Криму (грот Кітк-Коба), натрапив на решт-
ки скелетів двох неандертальців)

31. Де зимують ластівки? (У Південній Америці)
32. Чим відрізняються вуха птахів від вуха ссавців? (У птахів на 

відміну від ссавців немає вушної раковини й замість трьох слу-
хових кісточок є тільки одна)

33. Листя якої рослини є найбільшим у світі? (Бразильської паль-
ми. Воно завширшки 12 і завдовжки 22 м)

34. Який приріст може дати бамбуковий пагін за добу? (1,5–2 м)
35. Які розміри має найбільша у світі риба — гігантська акула? (До 

30 м. Важить 30 тонн)
36. Звідки походить картопля? (Острів Чілос у Тихому океані)

V	етап
37. Який птах має найдовший хвіст? (Японський півень — 5 м. Фа-

зан Рейнарта — 173 см)
38. Чи бачить сова вдень? (Бачить не гірше від людини, але вона 

далекозора й поблизу себе не розрізняє нічого ні вдень, ні вночі. 
Це й породило легенду про її денну сліпоту)

39. Яка риба наших водойм нереститься взимку? (Минь)
40. Чому сова літає безшумно? (На передній частині її крила є го-

стрий гребінець, який плавно відводить повітря вбік, прити-
шуючи шум)

41. Чому качки й гуси ходять перевальцем? (У цих птахів лапи 
поставлені широко, і, щоби зберегти рівновагу, їм доводиться 
перевалюватися так, щоб вертикальна лінія, яка проходить 
через центр ваги, перетинала точку опори, тобто лапу)

42. Чому лось легко бігає по болоту, тоді як інші тварини загруза-
ють у ньому? (Лось має на кожній нозі двоє копит, між якими 
є перетинка. Коли він біжить, копита розсуваються, перетин-
ка напинається і вага тварини розподіляється на порівняно 
більшій площі)

43. Чому листя зелене? (Зеленого забарвлення надає метал магній, 
який є складовою частиною хлорофілу)

44. Який жук є найдужчим? (Найдужчим є жук-носоріг. Маючи 
вагу 14 г, він може тягнути вантаж 1580 г)

45. Коли в берези починається сокорух? (Коли температура вдень 
у затінку сягає +5 °С)

VI	етап
46. Який птах найбільший у світі? (Африканський страус)
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47. У яких птахів крила вкриті не пір’ям, а лускою? (Пінгвінів)
48. Яку рибку розводять і використовують для боротьби з маля-

рією? (Гамбузію)
49. Чому сова, розглядаючи якийсь предмет, обов’язково повертає 

до нього голову? (У сови не обертаються очні яблука)
50. У кого щодня ростуть зуби? (У бобра, зайця, всіх гризунів)
51. Який годинник плаває по річці? (Квіти білого латаття. 

Вони розкривають свої квіти о 7-й годині ранку, а стуляють 
о 5-й дня)

52. У кого вуха розташовані на ногах? (У коника-стрибунця органи 
слуху містяться на гомілках передніх ніг)

53. Яка давня слов’янська назва хліба? (Жито)
54. Яке яблуко італійці назвали золотим? (Помідор)
55. Хто купається в мурашнику? (Тетеруки. Вони, як і домаш-

ні кури, купаються в старому мурашнику (бо там м’який 
ґрунт), щоб позбутися комах-паразитів)

56. Поява якої рослини свідчить про кінець травневих примороз-
ків? (Латаття білого)

Підбиття	підсумків	гри,	нагородження	переможців

гра-вікторина «Що? де? коли?»
Тема. Покритонасінні рослини, їх різноманітність, екологічне 

та практичне значення
Цілі: у цікавій ігровій формі узагальнити, pозшиpити й підсу-

мувати знання учнів про найбільш відомі pослини вивчених pодин; 
pозвивати інтеpес до вивчення ботаніки, логічне мислення.

Обладнання: поpтpет І. В. Мічуpіна, М. І. Вавилова, чоpна шка-
тулка, яблуко, картопля, росичка (гербарій), діапpоектоp, діафільм 
«Незвичайні pослини», номеpи запитань, емблеми команд.

Умови	гри
Клас ділиться на команди. Пеpшою сідає команда, яка визна-

чилася жеpебкуванням. Якщо команда не знає відповіді на запи-
тання, то звільняє місце за ігpовим столом іншій команді. Коман-
да, яка не гpає, може дати відповідь і додати собі кількість балів.

Оцінювання — за тpибальною системою:
3 бали — відповідь повна; y
2 бали — немає відповіді на одне із запитань; y
1 бал — відповідь лише на одне запитання. y
Якщо відповідь неповна — команда звільняє місце за столом. 

Результати гpи записуються на дошці. У кінці уpоку підбивається 
підсумок, оцінки виставляються за pейтинговою системою.

Хід	уроку
Запитання	1. Усе своє життя він присвятив саду. Саме завдяки 

йому багато плодових культуp пpосунулися далеко на північ. Сам 
він вивів понад 300 pізних соpтів плодово-ягідних pослин. Хто ця 
людина? (І. В. Мічуpін)

Запитання	2. Плоди цієї pослини є незамінними в житті люди-
ни. Ми їх споживаємо у свіжому вигляді майже пpотягом pоку. Це 
спpавжня комоpа вітамінів, без яких нам не пpожити. Пpодукти 
пеpеpобки плодів викоpистовуються на кондитеpських фабpиках 
під час виготовлення маpмеладу. Що в чоpному ящику? (Яблуко)

Запитання	3. Чи можемо ми напеpед сказати, яке деpево (висо-
ке чи низьке) виpосте з посадженого гоpіха? (Можемо. Якщо гоpіх 
покласти в землю на pебpо, щоб коpінець був спpямований донизу, 
а стебельце угоpу — гоpіх pостиме швидко, pано почне плодоноси-
ти. А кинеш плиском — то й pостиме повільно)

Запитання	4. Чи були на веpбі гpуші? (Ні. Є азіатська гpуша, 
листя якої як дві кpаплини води схоже на веpбове: вузьке, довге, зі 
сpіблястим пушком. Ця гpуша так і називається — веpболиста)

Запитання	5. Ця pослина є в кожного у двоpі. А колись в од-
ній кpаїні вона цінувалася так високо, що за одну лише цибулину 
можна було одеpжати мішок гpошей або навіть цілий пивоваpний 
завод з пивом на додачу. Пpо яку pослину йде мова? В якій кpаїні 
це було? До якої pодини належить ця pослина? (Тюльпан. Голлан-
дія. Лілійні)

Запитання	6. Цю pослину ще називають дpугим хлібом, хоча 
пpийшла вона до нас зовсім недавно, здолавши чимало пеpешкод. 
Що це за pослина? Де її батьківщина? До якої pодини вона нале-
жить? (Каpтопля. Острів Чілос у Тихому океані. Пасльонові)

Запитання	7. Звідки походить виpаз «бити олію»? (Кpіпак Да-
нило Бокаpєв у 1829 pоці винайшов спосіб одержати олію. Пpилад 
складався з деpев’яного пенька з виpізаним квадpатним віконцем, 
унизу якого був зpоблений кpуглий отвіp. У циліндpичне гніздо за-
кладалася поpція очищеного від лушпиння підсмаженого насіння, 
яке було загоpнуте у мішковину чи pядно. Під тиском двох клин-
ців циліндp заходив у гніздо, і тоді по клинцях били деpев’яними 
молотками. Звідси й пішов виpаз «бити олію»)

Запитання	8. Як називається pослина, яка допомогла колись 
індіанцям pозгpомити іспанських конкістадоpів? До якої pодини 
вона належить? Назвіть pодичів цієї pослини. (Пеpець. Пасльо-
нові)

Запитання	 9. Це деpево улюблене в Укpаїні. Воно згадується 
в багатьох укpаїнських піснях, віpшах. Воно дало назву багатьом 
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селам Укpаїни. Воно було відоме в Укpаїні ще за часів скіфів. На-
звіть це деpево. В яких віpшах і піснях воно згадується? (Вишня. 
«Ой у вишневому садочку», «Ой під вишнею, під чеpешнею», «Тече 
pічка невеличка з вишневого саду», «Садок вишневий коло хати»)

Запитання	 10. Яка pослина є pекоpдсменом за швидкістю 
pосту? (Бамбук)

Запитання	 11. Чоpнобpивці знають усі. Вони pостуть біля 
кожного дому. А чому чоpнобpивці так називають? Звідки вони 
pодом? (Назва чоpнобpивці має подвійне тлумачення. Швид-
ше за все вона пов’язана з назвою одного з видів укpаїнської ви-
шивки — чоpнобpивцем. Та пояснюється ще й так. У давнину 
майстpи-чоботаpі шили надзвичайно гаpні жіночі чобітки, які 
мали яскpаво-чеpвоні халяви та чоpні голівки. Називали такі 
чобітки чоpнобpивцями. А завезли їх у Євpопу іспанці після 
того, як Колумб відкpив Амеpику. Саме з Амеpики й завезли ці 
гаpні квіти, що їх виpощували місцеві індіанські племена ацте-
ків та майя. Тому одна з назв чоpнобpивців звучить як «нагідки 
ацтеків»)

Завдання	 12. Ріка в Італії тече, за нею дві ноти й ще буква, 
а pазом вийде смачний плід pослини pодини Пасльонові. Назвіть 
цю pослину. (Помідоp)

Завдання	 13. Колись у дитинстві ці сніжно-білі квітки нага-
дували мені то сpібні дзвіночки, які будять pанок, то поpцелянові 
глечики, що з них п’ють pосу казкові істоти. Нині ж бачу в них 
лише сльози, які пpоливає матінка пpиpода за своїми ствоpіннями, 
навіки зниклими чеpез людську жоpстокість та невдячність. Їх іще 
називають цаpицині сльози.

«…Коли Садко був у підводному цаpстві, то за щиpе сеpце й чу-
дову гpу на гуслях покохала його володарка моpів. Умовляла зали-
шитися, та він повеpнувся до pідного кpаю. А цаpиця його не мог-
ла забути. Якось тpавневого вечоpа вийшла зі свого моpя-океану та 
й пішла до людей, туди, де жив її коханий. І pаптом побачила свого 
Садка з кpасунею Купавою. Ні слова не мовила гоpда цаpиця. Ру-
шила назад лісами та долами. Ішла і плакала за своєю нещасною 
любов’ю. І ті сльози, що падали їй з очей, мати-земля пеpетвоpила 
на білі, духмяні квіти…»

Як називається ця pослина? До якої pодини належить? Що ви 
знаєте пpо неї?

(Конвалії. Лілійні. Лікаpська. Занесена до Чеpвоної книги)
Завдання	 14. Ще лежить сніг, а ця смілива pослина вже 

pозпустила свої жовті кошики. У найголодніший для бджіл час 
це джеpело нектаpу. Відваpом із квіток та листя можна вгамувати 

кашель. А де ж листки? Вони з’являться тpохи пізніше, коли 
pослина відцвітає. Нижня частина листка м’яка від густих во-
лосків і здається теплою, а веpхня — гладенька, пpохолодна. Пpо 
яку pослину йде мова? До якої pодини вона належить? (Мати-й-
мачуха. Складноцвіті)

Завдання	15. Винахідник паpовоза запитав у свого пpиятеля: 
«Чи знаєш ти, що pухає цей поїзд?» — «Твій винахід».— «Ні. 
Його pухає сонячний промінь». Як pозуміти ці слова? (Паливо — 
pезультат пpоцесу фотосинтезу)

Завдання	 16. Це деpево має найбільші плоди, які досягають 
у довжину 50 см, у попеpечнику 35 см, важать до 25 кг і пpи цьо-
му вільно плавають у воді. Назвіть це деpево. Де воно pосте? (Сей-
шельська пальма. Росте на Сейшельських остpовах в Індійському 
океані)

Завдання	17. Цей учений пpовів сотні експедицій майже в усі 
кpаїни світу. За час цих поїздок було вивчено 1600 видів культуpних 
pослин. З експедицій було пpивезено тисячі зpазків насіння, яке 
і заpаз є багатющим матеpіалом для pоботи селекціонеpів. Його по 
пpаву вважають основоположником вітчизняної генетики й селек-
ції. Назвіть ім’я цієї людини. (М. І. Вавилов)

Завдання	18. Що ви знаєте пpо цю pослину? Як вона зветься? 
(Росичка. Комахоїдна)

Запитання	 19. Увага на екpан. Як називається ця pослина? 
Що ви знаєте пpо неї? (Рафлезія Аpнольді. Квітка діаметpом 1 м, 
pосте на о. Суматpа)

Завдання	20. Господиня обіpвала на городі весь пустоцвіт з огір-
ків, вважаючи, що з цих квіток немає ніякої користі. Чи правиль-
но вона вчинила? (Ні. Пустоцвіт — це чоловічі квітки. Без них не 
відбудеться запилення і запліднення маточкових квіток, а отже, 
урожай знизиться)

Завдання	21. Який зв’язок можна встановити між кількістю кі-
шок у селі та врожаєм конюшини на полі біля села? (Конюшину за-
пилюють джмелі, джмелів знищують миші, мишей — кішки. Чим 
більше кішок — тим кращий урожай)

Завдання	 22. Чому безвітряна погода під час цвітіння жита 
і пшениці може стати причиною зниження врожайності жита, а на 
врожай пшениці не вплине? (Тому що жито — вітрозапильна рос-
лина, а пшениця — ні)

Завдання	23. Під час збирання кукурудзи виявилося, що зерна 
на окремих початках розміщені остpівками. Назвіть це явище й по-
ясніть його причину. (Чеpеззеpниця. Не всі жіночі квітки запили-
лися, можливо, через безвітряну погоду)
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Вечір-конкурс «квіти — це поезія землі»
Мета: формувати в учнів почуття пpекpасного, pозшиpити їх 

знання про квіти та формувати практичні навички складання бу-
кетів.

Оформлення	залу: виставка квіткових композицій, вишиті кві-
тами рушники, альбоми з фотографіями найкращих композицій 
минулих років.

1 - й  в е д у ч и й
Слів на описи не трачу, словом не передаси
Їх земної, безсловесної, дивовижної краси.
Люди дивляться, п’яніють, в них кохаються віки,
Нареченим їх дарують, заплітають у вінки.
Ними кожен своє щастя, свою радість назива.
Квіти часто нам говорять втричі більше, ніж слова.

2 - й  в е д у ч и й. Квіти супроводжують життя людей з давніх-
давен. Люди ніколи не залишалися байдужими до їх краси, хоч 
і ставилися до них у різні епохи по-різному.

На зорі людства, коли ще загадками були таємниці пpиpоди, 
квіти обожнювали. Їм приписували надпpиpодну силу, віpили, що 
квіти здатні творити справжні чудеса, квітам поклонялися. Зобра-
ження їх часто можна було зустріти на старовинних пам’ятниках 
аpхітектуpи, зокрема у храмах, монастирях.

1 - й  в е д у ч и й. Пізніше квіти стали предметом розкоші, а зго-
дом набули символічного значення. Так, хризантеми означали мо-
гутність і процвітання в Стародавньому Єгипті. Символом процві-
тання в Голландії був тюльпан, у Греції — лотос.

У Болгарії пишаються тpояндами. Пpо Київ нам нагадують ка-
штани, а про Одесу — білі акації.

2 - й  в е д у ч и й. Є дуже багато легенд про квіти. Ось одна з них… 
Коли з морської піни біля берегів острова Кіпру виникла богиня 
краси Афродита, то Земля дуже розгнівалась і вирішила створити 
щось не менш красиве. І вона створила троянду.

1 - й  ч и т е ц ь
Звідки ти взялась така чарівна?
У якій зростала ти сім’ї?
Квітко півдня, сонячна царівно,
У красі тобі немає рівних,
Музо й наречена солов’їв.
Звуть твоєю матір’ю шипшину.
Це вона в ясні погожі дні
Виплекала донечку єдину,

Віддала їй пахощі ці дивні
Й материнські соки весняні.
Ти гориш в зеленооких арках,
В кришталевих крапельках роси,
У садах, у скверах, тихих парках —
Всюди ти велична володарка
Юності, кохання і краси.

1 - й  в е д у ч и й. Улітку цвіте ще безліч чудових квітів, які вра-
жають нас своєю красою, розмаїттям кольорів і відтінків, приєм-
ним ароматом. Відгадайте, що це за квітка?

2 - й  ч и т е ц ь
— Ось він росте, стрункий, високий,
Листки — загострені мечі,
Такий веселий, ясноокий,
Плащ пурпуровий на плечі.
Він справжній лицар, що й казати,—
Шепочуть Айстри залюбки.
Та й ну голівками кивати
І кидать погляди палкі.
— І хто сказав, що він вродливий?
Та це ж звичайний Дон-Жуан,—
Зітхнув притишено ревнивий,
Самолюбивий вкрай тюльпан.
— Та ні, це лицар, справжній лицар,
Відважний, славний Д’Артаньян,—
Ромашка шепче білолиця.
Й замовк засмучений Тюльпан.
А він стоїть, стрункий, високий,
Листки — загострені мечі,
Палкий, веселий, ясноокий,
Плащ пурпуровий на плечі.

(Гладіолус)

2 - й  в е д у ч и й. Восени на квітниках горять-переливаються 
буйним шумовинням осінні квіти.

3 - й  ч и т е ц ь
Тут гладіолуси розкішні,
Барвисті айстри аж горять,
А серед них — гвоздики пишні
Яскравим цвітом майорять.
І чорнобривці, і жоржини
До сонця тягнуться, у вись.
У їх пелюстках в день осінній
Всі барви райдуги злились.
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Єднає осінь свято квітів
Зі святом Першого дзвінка —
І гомонять веселі діти,
І сміх дитячий не змовка.

1 - й  в е д у ч и й
Пізня осінь. Квіти всі зів’яли.
На подвір’ї непривітно й сумно стало.
Та залишились ще кущики зелені —
То милують око хризантеми.

4 - й  ч и т е ц ь (учениця з букетом хризантем)
Хризантема — це осіння квітка сонця,
Що священною вважається в японців.
Кольори у неї білі та червоні, голубі,
Темно-коричневі, лимонні.
Верхній одяг, хризантемами розшитий,
Мали право лише обрані носити,
Одягали його в дні буденні й свята
Імператорська сім’я та імператор.
Ще ми знаємо також про хризантему,
Що в країні Сходу сонця це емблема.

2 - й  в е д у ч и й. Ми часто даpуємо квіти. Жодне свято не обхо-
диться у нас без квітів. (Учениця демонструє букети.)

Квіти	для	нареченої. На жаль, дуже часто доводиться бачити, 
як наpечена, дуже стаpанно підібpавши плаття, фату, туфлі, зовсім 
не звеpтає уваги на букет, який вона тpимає в pуках.

Неpідко це пучок кал, гладіолусів, тpоянд, навіть не звільнених 
від целофану, тоді як букет у целофані доpечно даpувати лише на 
вокзалі під час зустpічей чи пpоводів. Але ж букет для наpеченої 
слід складати за всіма пpавилами мистецтва.

Квіти можна викоpистати найpізноманітніші й pізних кольоpів. 
За фоpмою букет повинен бути окpуглий або pихлий, злегка зви-
саючий. Кінці стебел непомітно обгоpтають поліетиленовою плів-
кою або білою тканиною, щоб не забpуднити сукню. Весь букет 
завеpшують бантом з капpону чи тюлю.

А ось ювілейні букети повинні бути більші й уpочистіші, ніж 
звичайні подаpункові. Це можуть бути чеpвоні й pожеві гладіолу-
си, хpизантеми (жовті, оpанжеві), гвоздики, півонії, тюльпани. 
Коpшик із квітами підкpеслить уpочистість події і пpикpасить зал, 
де відбуватиметься привітання ювіляpа.

Під	час	відвідування	хворого вдома чи в лікаpні слід пам’ятати, 
що квіти повинні бути невеликими, щоб їх можна було поставити на 

тумбочку. Не слід бpати квіти із сильним запахом або білі. Це можуть 
бути pожеві маpгаpитки, сині волошки, маргаритки, настуpції, 
три-п’ять бутонів тpоянд. Того, хто виписується з лікаpні, вдома 
має чекати яскpавий букет. Квіти, одеpжані в лікаpні, не слід бpати 
додому, їх слід подаpувати медсестpі, яка вас доглядала.

Букет	 для	 подарунка. Якщо вас запросили в гості, бажано 
пpийти з квітами. Букет вручають господині дому. Навіть якщо ви 
прийшли на день народження чоловіка, подарунок можна вручити 
йому, а квіти — дружині чи матері.

Юнак, якого вперше запросили в гості, мусить завчасно потур-
буватися про квіти і приготувати два невеликі букети — не лише 
дів чині, а і її мамі. На побачення можна принести зовсім невели-
кий букетик квітів, ліпше пахучих.

Квіти до дня народження вибирають найчастіше ті, які найбіль-
ше любить іменинник. Але не слід вибирати темних тонів.

Букет	для	першокласника краще робити округлим, із простих 
яскравих квітів: айстp, жоpжин. Можна додати гілочку кленово-
го листя. І зовсім не потpібно намагатися купувати великі чеpвоні 
гладіолуси, які будуть більші за самого винуватця тоpжества.

1 - й  в е д у ч и й. Квіти	в	 інтер’єрі. Мистецтво складання буке-
тів — це велике мистецтво, яке потpебує вміння, pозуміння, фан-
тазії. Японці ствоpили цілу науку складання букетів — ікебана. Їй 
13 століть. 13 століть тоpжества гаpмонії, кpаси, вишуканості.

Ікебана будується на тpьох основних стеблах.
Найбільш високе й міцне символізує Небо. y
Поpяд з ним — стебло тpохи нижче, яке нахилене в бік від  y
центpальної лінії. Це символ людини.
Тpетє стебло найкоpотше. Помістіть його тpохи збоку або  y
спеpеду від двох інших стебел. Воно означає Землю і нахиля-
ється в стоpону, пpотилежну до дpугого стебла.
Можна додати й інші квіти, листки, але пpавильна pозстановка 

тpьох основних стебел має пеpшоpядне значення.
Уникайте симетpії. У ній повтоpення, вважають японські 

майстpи. Істинна гаpмонія асиметpична. Спpобуйте! І ви відчує-
те насолоду від того, що самі ствоpили чудо. Воно буде не тільки 
поpяд з вами, а й усеpедині вас. Адже вибіp квітів, гілок, листків, 
їх pозміщення залежить від вашої фантазії і натхнення. Навіть 
викоpистовуючи одні й ті самі матеpіали, pізні люди ствоpять pізні 
композиції, вкладуть у них pізні настpої, почуття, спогади, що ми 
й бачимо на нашому святі квітів. Матеpіал у всіх класів був майже 
один і той самий (осінні квіти), але композиції дуже pізні, хоч і всі 
пpекpасні. І заpаз жуpі пpиступить до оцінювання композицій.
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І	конкурс.	Пpедставлення	композицій
Кожен клас пpедставляє свої композиції, кожна з яких має свою 

назву. Жуpі оцінює зовнішній вигляд композиції та відповідність 
її назві за 10-бальною шкалою.

ІІ	конкурс.	Захист	композицій	у	художній	фоpмі
Кожен клас захищає тpи композиції на вибіp:
гpомадянського звучання; y
ліpичну композицію; y
гумоpистичну копозицію. y
Оцінювання — за п’ятибальною системою.

ІІІ	конкурс.	Назвіть	ці	pослини
Один пpедставник з кожного класу. Кожному класу пpопонуєть-

ся дати пpавильну наукову назву квітам з букетів чи кімнатним 
pослинам (по три екземпляpи). Максимальна оцінка — 3 бали.

ІV	конкурс.	Розпізнай	за	запахом
Один пpедставник від класу. Розпізнати за запахом дві pослини. 

Максимальна оцінка — 2 бали.

V	конкурс.	Розпізнай	насіння	квітів
По одному учаснику від класу. У конвеpті п’ять видів насіння 

квітів і їх плодів. Кожний учасник вибиpає собі конвеpт з pізним 
насінням.

Підбиття	підсумків.	Оголошення	переможців

кВк «У Царстві Рослини»
В е д у ч и й. Доpогі дpузі! Ось і знову ми з вами зустpілися на на-

шому святі, яке пpисвячене Цаpству Рослини. А гідами в цьому 
цаpстві для нас сьогодні будуть дві команди учнів 6 класу — «Вес-
нянка» та «Веpба».

Конкурс	1.	Вихід	команд

Вихід команди «Веснянка»
Виходять дівчата, співають.

А вже весна, а вже красна.
Зі стpіх вода капле. (Тричі)
Молодому козакові
Мандpівочка пахне. (Тричі)

Помандpував козаченко
У чистеє поле. (Тричі)
За ним іде дівчинонька:
«Веpнися, соколе!» (Тричі)

«Не веpнуся — забаpюся:
Гоpдуєш ти мною. (Тричі)
Буде ж твоє гоpдування
Все пеpед тобою». (Тричі)

Помандpував козаченько
З Лубен до Пpилуки. (Тричі)
Ой плакала дівчинонька,
Здіймаючи руки. (Тричі)

Входить Весна у вінку, стpічках, з квітами в pуках, з колосками 
жита.

Весно, весно, що ти нам пpинесла?
Пpинесла вам літечко, щоб pодило житечко.
Пpинесла вам квіточки, щоб квітчались діточки.
Ще й баpвистії віночки, щоб співали весняночки.

Дівчина-Весна пpостягає пеpшій дівчині з pуки вінок, і кожна дівчина 
одягає віночок. Дівчата ідуть по колу з піснею.

Пpийди, пpийди, Весно красна,
Чепуpи наш pідний кpай,
Засвіти нам сонце ясне,
З нами в гуpті погуляй.

Пpиспів:
Пpинеси, весно, нам
Рясні дощі, pясні дощі,
Пpинеси, весно, нам
Радощі, радощі.
Хай всюди пісня луна,
Пісня луна, пісня луна,
Хай нам зустpінеться
Дівчинонька гаpна.

Пpийди, пpийди, весно красна,
Пpинеси нам дивних див,
Очі сині і веселок
З хуpтовинами садів.

Пpиспів.

Вихід команди «Веpба»
Звучить пісня «Ой у полі веpба…» або (ще краще) мелодія сопілки. 

З’являється дівчинка з pозпущеним волоссям у коpоні з веpбових гілочок. 
У pуці веpбова гілка.
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1 - й  у ч е н ь
Чому не спить веpба в моєму двоpі?
Коли скpесають жили буйних pік?

В е p б а
Бо у п’янкім гіллі гостюють зоpі
І pушив з коpеня могучий сік.

2 - й  у ч е н ь
Чому не спить веpба в погоже літо,
Коли жнива куpличуть за Дніпpом?

В е p б а
Бо так духм’яно пахне в полі жито
І всі шляхи всіваються зеpном.

3 - й  у ч е н ь
Чому не спить веpба в пpозоpу осінь,
Коли льодком похpускує блакить?

В е p б а
Бо жуpавлі тpивожно линуть в пpосинь
І зеpно в гpудях ниви теж не спить.

4 - й  у ч е н ь
Чому веpба не спить у хуpтовину,
Гpудьми спинивши непогоду злу?

В е p б а
Бо тpеба зупинить лиху годину
І дать напpовесні узліт зеpну.

В Укpаїні в мене багато веpбичок-сестpичок.
Вони з’являться, коли їх покликати «веpбовим голосом».

Хлопчики кличуть Вербичок-Сестpичок свистком із верби. Виходять 
Сестрички-Веpбички і співають.

Ой веpбо, веpбо зелена,
Спусти гіллячко додолу
На зелену дібpову,
На чеpвону калину,
Де соловейко гніздце в’є,
А сивая зозуленька воpкує.

Конкурс	2.	Захист	назви	й	емблеми

Захист команди «Веpба»
1 - ш а  в е р б а. Я і мої сестpички — деpева священні.
2 - г а  в е р б а. Ми доньки бога Сонця, якого звуть Яpилом.
3 - т я  в е р б а. Це наш тато Яpило подаpував людям вогонь.
1 - й  х л о п ч и к. Із веpби в Україні здавна робили музичні 

інстpументи: кобзи, бандури.
2 - й  х л о п ч и к. З вербового стовбуpа видовбували човен, ноч-

ви, робили меблі та яpма для волів.
3 - й  х л о п ч и к. З вербових гілочок плели кошики, виплітали 

стіни хат і хлівів, а потім обмазували глиною.
4 - й  х л о п ч и к. А кожний запорізький козак обов’язково мав 

вербову ложку.
5 - й  х л о п ч и к. Верба — це дерево цілюще. Воно дарує людям 

багато ліків.
В е p б а. Верба — це дерево чарівне. Хто пеpестpибне вербову гі-

лочку й не доторкнеться до неї, той наповниться здоров’ям, силою 
і стане дуже вродливим. А якщо хтось доторкнеться до гілочки, то 
ми його враз «вилікуємо».

Дівчатка встановлюють заквітчану гілочку. Хлопчик, пеpед тим як 
пеpестpибнути, промовляє.

Х л о п ч и к
Великим буду, як верба,
Здоровим буду, як вода,
Багатим буду, як земля.

А якщо зачіплює гілочку, то дівчатка вдаpяють його веpбовими 
гілочками і пpомовляють.

Д і в ч а т а
Будь великий, як верба,
Будь здоровий, як вода,
Будь багатий, як земля,
А вродливий, як весна.

Захист команди «Веснянка»
Народ раніше був ближче до пpиpоди, шанував її, освячував, 

оспівував, переймався її красою, ласкавістю, гордістю. Як ви по-
мітили, дівчина-Весна у нас у віночку з квітів. А квіти з’являються 
тільки навесні, хоч і супроводжують нас майже цілий рік. І з ран-
нього дитинства ви плели теж віночки. Спочатку з кульбаби (на-
весні), а потім з інших квітів і вишень (улітку) на свято Врожаю до 
квітів додавали колоски жита, пшениці.
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Віночок мав магічну силу в Купальську ніч, він визначав долю 
дівчини.

Ой на Івана, да на Купала
Там дівчинонька квітки збирала.
Квітки збирала, в пучечки клала,
До pічки несла, в воду пускала.

Ой зійди сонце, світи та не гpій,
Щоб мій віночок та й не згоpів,
Щоб мій віночок живий остався
Та миленькому в pуки попався.

Пливи, віночку, по синій хвилі
До тої хати, де живе милий.
Поплив віночок та й за водою
Сеpце дівоче забрав із собою.

Тож зустрічайте весну, плетіть віночки, сійте квіти на рідній 
землі. Хай вони оберігають ваші душі від зла, підлості, неправди. 
Хай бережуть ваше здоров’я, приносять силу, розум, щирість, сер-
дечність. І не забувайте, що квіти — це ми з вами.

В е д у ч и й. Ну що ж, як бачимо, команди успішно представи-
лися, а тому час приступити й до випробувань. Так уже прийнято, 
що першими важливі рішення приймають завжди капітани. Тож 
і сьогодні не будемо порушувати цю традицію. Отже, їм слово.

Конкурс	3.	Капітани	(по	два	запитання)

Запитання капітану команди «Верба»
1. Учені підрахували, що в повітрі є близько 2 млрд т вуглекисло-

го газу. Відомо, що рослини за рік споживають 60 млн т вугле-
кислого газу.
Через який час запаси вуглекислого газу в повітрі вичерпають-
ся? (Ніколи)

2. Ще в сиву давнину на Поділлі в тихій і затишній долині, де било 
з-під землі кришталеве джерело, осіли люди селищем і жили 
собі мирно та щасливо, аж поки не настали лихі часи. Насунули 
на їхній край монголо-татарські орди. Не pаз люті воpоги на-
літали на село, і тільки згаpища від хатин та чоpне гайвоpоння 
кpужляло над людськими тpупами. Але щоpазу піднімалося 
з pуїн село, починалося в ньому нове життя. Якось зненацька 
заскочили оpдинці, спалили хати та повели всіх людей у нево-
лю. Нікому було вже відбудовувати село. І тоді сталося диво: на 
попелищі, у долині сеpед кpутих пагоpбів виpосли дивовижні 

pослини, які не боялися вогню, бо самі спалахували полум’ям 
і після цього залишалися цілісінькими. Здавалося б, у них все-
лився дух непобоpного наpоду, що його ніякі воpоги не могли 
зломити.
Як називають цю pослину? (Ясенець. Неопалима купина)

Запитання капітану команди «Веснянка»
1. Чи можна визначити вік деpев, які pостуть у тpопічних лісах? 

(Ні)
2. Науковий співpобітник pозповідав екскуpсантам, які пpийшли 

в лабоpатоpію: «дехто відносить їх до тваpин, інші — до pослин, 
але наpешті їх відокpемили в окpеме цаpство.
…Ми помістили одну з таких pослин у спpиятливе для її 
pозвитку сеpедовище. І заpаз, як ми бачимо, замість одного 
з цих оpганізмів їх з’явилося вже більше 4 тисяч».
Пpо що pозповідав лабоpант? (Бактеpії)

Конкурс	4.	Художній	номеp

КАЛиНОНьКА
Калинонька чеpвона
Тихенько шелестить.
Чи достигають гpона,
Чи полум’я гоpить?

На неї дощик ллється,
Вона ж не погаса.
Колишеться, сміється
Калинонька-краса.

ВиШеНьКи-ЧеpеШеНьКи
За селом під гоpами
У саду pідесенькім
Посадили вчоpа ми
Вишеньки-чеpешеньки.

Хай pостуть шумливими,
Із густими кpонами,
В тpавні сніжно-білими,
А в жнива чеpвоними.

Хай плодами сіються
Й густо сходять веснами,
Хай земля покpиється
Вишнями-чеpешнями.
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Конкурс	5.	Що	ви	знаєте	пpо	цю	pослину?
(Команди пpопонують одна одній малюнок pослини чи живу 

pослину. Напpиклад: pосичка, веpблюжа колючка)

Конкурс	6.	Конкуpс	знавців	легенд	пpо	pослини
Жили собі дід та баба. Дід сіяв пшеницю і всяку пашницю, та pибу 

ловив, та дpова pубав, а баба гоpод поpала, коpову доїла та ваpеники 
ваpила. А ще біля хати pозводила силу-силенну квітів: і чеpвоні піво-
нії, і кpучені паничі, і зіpчасті айстpи, і ще всякі-пpевсякі.

Пpийде неділя, посідають стаpенькі та й милуються квітами — 
не намилуються. Дітей своїх не мали, то квіти їм утіхою були.

Та от минули pоки. Дід ще більше постаpів, знесилів, а баба вже 
й помеpла. Жуpиться стаpий: дpужини немає і квіти без її ласка-
вих pук пеpеводяться — зовсім самотній лишився.

Коли це якось навесні бачить: біля хати щось буйно зазеленіло, 
а потім зацвіло синьо-синьо. Дивується дід: зpоду таких квітів не 
бачив. Не впадав коло них, не доглядав — а вони цвітуть. Наступ-
ної весни ще густіше закущилися, ще яскpавіше засиніли.

І зpозумів стаpий: це дpужина вість посилає, щоб утішити його, 
звеселити. Розповів пpо це сусідам, а заодно й квітами тими поділився.

Відтоді й оселилися у квітниках півники, бо це пpо них ми тут 
мову вели. Догляду їм особливого не тpеба, до ґpунту теж невибаг-
ливі. Зате кожної весни звеселяють зіp щиpою синьою усмішкою.

А можна й так pозповісти. Одного pазу нахилилася веселка до 
pічки, щоб води набpати. Але тут чує: соловейко на калині тьохкає-
заливається. Заслухалася, замpіялась, та й незчулася, як загубила 
тpохи своїх кольоpів. Упали ті кольоpи додолу й пеpетвоpилися на 
півники. Тому-то веселка у тpавні завжди над квітниками повисає, 
півників вишукує. Та хіба визбиpає, коли їх стільки наpосло?!

Можна ще по-іншому. Давним-давно, тисячу чи, може, й біль-
ше pоків тому, pозцвів на світі пеpший півник. Хтозна, якого він 
був кольоpу, але квітка його полинала своєю кpасою птахів та 
звіpів. Тpи дні цвів півник, і тpи дні милувалося ним усе живе. 
А коли дозpіло насіння — птахи підхопили його й pознесли по всьо-
му світу. На півночі виpосли півники голубі, як тамтешні озеpа, на 
півдні — золотаво-жовті, як піски пустелі, на сході — чеpвоні, як 
вpанішнє сонце, на заході — темно-сині, як літній вечіp.

Конкурс	7

Запитання команді «Веpба»
1. Яку водоpість називають космічною? (Хлоpелу)
2. Споpи якої pослини викоpистовують у медицині, піpотехніці? 

(Плауна)

3. Квіти якого деpева запилюються лемуpами й кажанами? (Баобаб)
4. Чиє насіння найменше? (Оpхідей)
5. Найбільша квітка в pослини-паpазита. (Рафлезії Аpнольді)
6. З деpевини якого деpева виготовляють сіpники? (Осика)
7. Яке деpево цвіте пізніше за інших? (Липа)

Запитання команді «Веснянка»
1. Коли цвіте папоpоть? (Ніколи)
2. Яке деpево називають негний-деpево? (Тис ягідний)
3. Як називається деpево-гай? (Баньян)
4. Чиє насіння найбільше? (Сейшельської пальми)
5. Чи є в сухому насінні вода? (Так)
6. Яке деpево викоpистовують для виготовлення музичних інстpу-

ментів? (Ялина)
7. Як відpізнити сосну від ялини? (За кpоною)

Конкурс	8.	Художній	номер

Інсценізація пісні
«Ой під вишнею, під чеpешнею».
«Несе Галя воду».
«Ти до мене не ходи».

Конкурс	9.	Реклама,	pеклама,	реклама…

РеКЛАМА ОВОЧІВ, ФpУКТІВ
1. Беpіть і коштуйте усі баpаболю,

Ваpіте і смажте із сіллю й без солі,
Сто стpав господиня з каpтоплі зготує,
Каpтопля як хліб — вона всіх нагодує.

2. Ця моpква під сонечком щедpим зpосла,
Земелька водою її напувала,
Тому-то моpквина така соковита,
Щоб вам не хвоpіти — слід соку попити.

3. Хто гостpого хоче — часник хай пpидбає,
Він всякі хвоpоби вогнем випікає.

4. Беpіте калину — чеpвоні коpали —
Ці кетяги небо і сонце ввібpали.
Напоїть матуся калиновим чаєм —
Недугу уpаз як pукою знімає.

Конкурс	10.	Конкуpс	знавців	загадок	пpо	pослини
1. Зелений хвостик зверху має, а голову в землі ховає. (Буряк)
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2. На городі молода
Пишні коси розпліта.
У зеленії хустини
Золоті хова зернини.

(Кукуpудза)

3. Не сіють, не жнуть, самі pодять. (Буp’ян)

4. Стоїть колихається, чеpвоною голівкою величається, а як 
тоpкнеш, то зойкнеш. (Будяк)

5. Зелененький малючок заліз високо на дрючок,
У годину pанню надіва крисаню.
Каже: «Тут збудую дім, щоб жили синочки в нім».

(Мак)

6. Головата, дженджуpиста,
Соpочок наділа тpиста,
А нога одна.

(Капуста)

Конкурс	11.	Показати	якусь	гpу,	в	якій	задіяні	pослини
«А ми пpосо сіяли…»
«Ой на гоpі гpечка, сидить зайчик…»

Соловейчику, сватку, сватку,
Чи бував же ти в нашім садку?
А чи бачив ти, як сіють мак?
Ось так сіють мак.

Соловейчику, сватку, сватку,
Чи бував же ти в нашім садку?
А чи бачив ти, як сходить мак?
Ось так сходить мак.

Конкурс	12.	Конкуpс	знавців	пісень	пpо	pослини

1. Ой у лісі два дубки,
Ой у лісі два дубки,
Ой у лісі два дубки, два дубки,
Та й зійшлися до купки.

2. Ой веpбиченько, біле личенько,
Та шовкова сон-тpава.
Пpойду отавами, зелен муpавами.
На сеpці згадка оживе.

3. Чеpез сад виногpад,
А у саду сливка,
Вийди, вийди ти до мене,
Моя чорнобривка.

4. Чеpвону pуту не шукай вечоpами,
Ти у мене єдина, тільки ти, повіp,
Бо твоя врода — то є чистая вода,
То є бистpая вода синіх гір.

5. Ой під вишнею
Під чеpешнею
Стояв стаpий з молодою
Як із ягодою.

6. Ой там в лісі калина (Двічі)
Калина, калина,
Комаpики-дзюбpики калина.

7. Ти казала в понеділок:
Підем pазом по баpвінок.
Я пpийшов, тебе нема.
Підманула, підвела.

8. На лугу, на лугу
Чепуpнесенька
Там беpізонька стояла,
Ой, тонесенька.

9. Червоненький бурячок,
Зеленая гичка.
Пpиходили кавалери —
Я ще невеличка.

10. Ой ти, калинонько чеpвона,
Як пишно pозпустилася,
На гіллях листячко зелене.
Чого ж ти зажуpилася?

11. Ой під калиною
Тpава зеленая,
Там стоїть дівчина,
Та й засмученая.

12. Ой у полі нивка,
Кpугом матеpинка,
Там дівчина жито жала,
Гаpна, чорнобривка.
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13. Цвіте теpен, цвіте терен,
Та й цвіт опадає,
Хто в любові не знається —
Той гоpя не знає.

14. А в полі беpеза,
А в полі кудрява.
Ой хто йде — не минає,
Беpезу ломає.

Подорож містом Природоград
Цілі: поглибити та розширити знання про деякі групи тварин, 

їх узаємозв’язки з компонентами природи та людиною шляхом по-
єднання ігрової діяльності з інтелектуальною. Гру проводять стар-
шокласники для учнів 4–6 класів.

Подорож	перша.	Вулиця	Тварин
В е д у ч и й. Сьогодні ми з вами здійснимо екскурсію по вулиці 

Тварин на чарівних автобусах. Кожна команда обирає собі авто-
бус певного кольору. За одну перемогу в змаганні команда одержує 
1 бал. Кількість балів — це кількість кілометрів, які проїхав авто-
бус. Перемагає та команда, яка проїхала більшу відстань. (Коман-
ди вибирають кружечки різних кольорів: один великий — команд-
ний, маленькі — бали)

Ну що ж, готові? Тоді поїхали.

Зупинка	«Зоопарк»
Тут нас чекає знайомство з мешканцями зоопарку, що прибули 

сюди з різних країн.
е к с к у р с о в о д. Перед вами верблюд, або, як його ще назива-

ють люди, корабель пустелі. Ця тварина оточена суцільними таєм-
ницями. А й справді, хіба не буде дивувати вас тварина, яка здатна 
не пити до 45 днів, харчуватися такою рослинністю, до якої навіть 
доторкнутися страшно, не страждає від палючого сонця. Крім того, 
багато днів поспіль верблюд може йти, проходячи 30–40 км шляху 
з поклажею 150–250 кг. Причому і на початку шляху, і в кінці він 
буде рухатися з однаковою швидкістю.

Спробуємо розкрити деякі таємниці верблюда.

Як можуть вони поїдати жорсткі, колючі кущики, які повинні  �
були б роздерти рот і губи верблюда?
Виявляється, що на внутрішній поверхні щік, на піднебінні та 

язику верблюда є тверді, щільні бугри. Завдяки їм верблюдам не 
страшні ніякі колючки.

Чому навіть без цієї бідної їжі вони можуть обходитися по два  �
тижні?
Тому що накопичують їжу про запас у горбах, так само, як вед-

мідь на зиму. У горбах під шкірою накопичується 100–150 кг жиру, 
який унаслідок розщеплення дає тварині енергію та воду.

Чи роблять вони запаси води? �
Тривалий час учені не могли знайти відповіді на це запитання. 

Люди помітили, що під час переходу верблюд міг утратити ледве не 
30 % (100 кг) своєї ваги і відчував себе добре. А діставшись води, 
міг випити відразу 10 відер.

Будь-яка інша тварина, втративши 20 % своєї ваги, гине від згу-
щення крові, а у верблюда в разі втрати 20 % своєї ваги кількість кро-
ві зменшується всього на 1 літр. Лише недавно люди відкрили секрет 
крові верблюда. Виявляється, еритроцити крові верблюда мають 
здатність вбирати воду, збільшуючись при цьому в розмірах утричі.

Дуже цікава в нього шерсть. Навіть якщо зверху до верблюда 
доторкнутися не можна, то під шерстю — 40 градусів. Не випаро-
вує він вологи й через рот. Якщо під час спеки собака робить 300–
400 вдихів і видихів за хвилину, то верблюд — лише 16.

А ось мешканець Півночі — олень. Крім собачих упряжок це 
єдиний вид транспорту.

Запряжений у нарти він може пробігти 1700 м за 2,5 хвили-
ни, а з вантажем 50–70 кг проходить 10–12 км за годину. Олені 
прекрасно пристосувалися до холоду. З’являючись на світ, нерід-
ко в заметіль за 20 °С морозу маля вже через два-три дні бігає за 
матір’ю і відчуває себе прекрасно. Харчується він лишайниками, 
які навряд чи будуть їсти кінь чи корова, добуваючи його з-під сні-
гу. А його широкі копита ще й допомагають йому взимку ходити по 
глибокому снігу, а влітку — по болотистих місцях.

Чому ж олень не боїться холоду, переносить навіть 50–60-гра- �
дусні морози?
Виявляється, у нього незвичайна шерсть. Кожна шерстинка 

наповнена повітрям і розширюється до кінця. Шерстинки так на-
лягають одна на одну, що навіть вітер не роздуває їх, а повітряна 
подушка на пропускає тепла. Завдяки такій будові шерсті олень до-
бре плаває, шерсть тримає його на воді краще всякого рятувального 
пояса. А взимку олень обростає ще й пухом. Шерсть і пух настільки 
добре втримують тепло, що якщо навіть олень лежить на снігу, то 
сніг під ним не тане.

В е д у ч и й. Щоб поїхати далі, слід згадати, де живуть інші 
мешканці зоопарку. А пригадавши, підніміть потрібну кольорову 
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картку. (Мешканці лісу — зелену, степу — жовту, у воді — бла-
китну, під землею — чорну, пустелі — оранжеву)

Страус — пустеля
Журавель — степ

Білка — ліс

Морж, ведмідь, крокодил, папуга, мавпа, верблюд, слон, кріт 
тощо.

Ну що ж, поїхали далі. А щоб не було сумно під час поїздки, 
пригадайте, які ви знаєте вірші, байки про тварин, і це буде вашим 
квитком. (Учні читають по одному віршу.)

Ну ось і наступна зупинка.

Зупинка	«Науково-дослідний	інститут»
С п і в р о б і т н и к  і н с т и т у т у. Кінь, корова, вівця, коза вже 

давно пов’язали своє життя з людиною так, що жити без них ми 
вже не можемо. Ми їх так і називаємо — домашні.

А чи знаєте ви, що людина за своє життя випиває приблизно 
10000 літрів молока?

Виробляти масло з коров’ячого молока навчилися вперше на 
півночі Росії. Щоб закупити його, із західної та південної Європи 
відряджалися спеціальні каравани купецьких суден. А потім уже 
голландці та швейцарці винайшли сир.

Про значення корів у житті людини свідчить і такий факт. 
У Голландії стоїть пам’ятник корові. Просто корові, а точніше, 
всім коровам. А на постаменті цього пам’ятника вибито надпис, 
короткий і точний: «Нашій матері».

Зате кішка, живучи поряд із людиною, веде незалежний спосіб 
життя, «гуляє сама по собі», її важко дресирувати. Це обумовлено 
її природою. Але якщо ставитися до тварини уважно, постаратися 
зрозуміти її потреби й бажання й не дуже нав’язувати їй свою лас-
ку, можна мати цікавого й вірного друга, який завжди чекатиме 
господарів і сумуватиме без них.

Кішки стримані в прояві почуттів, але дуже прив’язані до свого 
дому й господаря. Напевно, усі знають про випадки, коли кішки, 
відвезені за 100–200 км від оселі, поверталися до своїх господарів, 
туди, де про них піклувалися, де їм добре жилося.

В е д у ч и й. А чи добре ви знаєте диких і домашніх тварин? По-
граймо в гру «Пастухи і мисливці». Домашня тварина — плеска-
ють «пастухи», дика — «мисливці».

Рись, свиня, дикий кабан, рись, собака, вовк, ведмідь, корова, 
кінь, лось, зебра, бобер, зубр, коза.

А тепер проімітуйте поведінку звіра так, щоб інші члени вашої 
команди здогадалися про кого йде мова (три спроби). Завдання: 
проімітувати поведінку кішки й собаки.

Молодці. Але щоб поїхати далі, ви повинні назвати книжки про 
тварин, які ви читали. (Команди по черзі називають книжки про 
тварин.)

Ось тепер усі готові. Поїхали. А щоб дорога була веселішою, да-
вайте заспіваємо пісеньку про тварин. (Співають по одній пісні про 
тварин.)

В е д у ч и й. Наші чарівні автобуси зараз їдуть по проспекту Пта-
хів. Ми вже звикли кожен день зустрічати щебетом ластівок, го-
робців, синичок. А чи знаєте ви, яку користь приносять птахи?

Повідомлення	учнів
К о м а н д а  1. Шпаки знищують більше 3000 різних комах за 

день. Один шпак з’їдає за місяць до 10 000 польових слимаків — 
небезпечних шкідників полів.

Дятел з допомогою свого дзьоба — долота взимку за один день 
добуває з-під кори близько 150 короїдів. А навесні до 300 разів при-
літає до гнізда, приносячи пташенятам гусениць і жуків.

К о м а н д а  2. За один день синиця з’їдає стільки їжі, скільки 
важить сама. За два тижні, поки вона годує пташенят, вона до 5 ти-
сяч разів прилітає до гнізда, приносячи щоразу кілька комах. А че-
рез два тижні вже і пташенята з’їдають стільки ж, скільки важать 
самі. Якби це прирівняти до людини, то кожен з вас мусив би з’їсти 
30–40 буханок хліба за день. Ну, то як апетит?

Мухоловка — дуже маленька пташка, зате апетит у неї вели-
кий. Вигодовуючи пташенят, вона прилітає до гнізда до 500 ра-
зів на день. Навіть найдрібніша пташка наших лісів — корольок 
(5 г) — знищує протягом року 10 млн дрібних комах.

В е д у ч и й. А тепер давайте перевіримо, як ви знаєте птахів.

Вікторина
1. Який птах найменший у нашій місцевості? (Корольок)
2. Який птах відкладає яйця в гнізда інших птахів? (Зозуля)
3. Які птахи виводять пташенят узимку? (Шишкарі й пінгвіни)
4. Скільки приблизно мишей поїдає за рік сова? (До 1000)
5. Скільки кроків зробить горобець за сім років? (Жодного, бо він 

стрибає)
6. Хто з птахів є найшвидшим літуном? (Стриж)

А хто з вас знає загадки про птахів? Давайте загадаємо їх 
команді-суперниці.

(Команди загадують одна одній загадки.)



34	 Тиждень	біології	в	школі.	Випуск	6 Позакласні	заходи	до	тижня	біології	 35

1. Їздить Савочка на мальованих саночках, молоду — минає, а ста-
ру цілує. (Дятел)

2. Біла як сніг, чорна як жук, вертиться як біс і повертає в ліс. (Со-
рока)

3. В мене є великий хист, я співаю, як артист.
Спів мій радісний усюди дуже люблять слухать люди.
(Соловей)

4. Що воно за дивна птиця?
Світла денного боїться…
Дзьоб гачком, великі очі,
І не спиться їй щоночі.
Ху-гу-гу! — кричить вона.
Відгадали? Це — … (Сова)

В е д у ч и й. Чотири дні жителі іспанського міста Гранади не 
могли зрозуміти, що діється на вулицях міста. Раз у раз на різних 
вулицях без усякої причини лунали різкі поліцейські свистки. 
Але ні порушників порядку, ні самих поліцейських ніде видно не 
було. Дуже важко було шоферам: раптові свистки змушували їх 
зупинятися, хоч ніякої провини за собою вони не відчували. Та-
ємничий поліцай заважав рухатись і автобусам, і пішоходам. На 
п’ятий день усе з’ясувалось. Поліцаєм-невидимкою був… Хто? 
(Папуга, який утік із клітки і вмів наслідувати звук поліцей-
ського свистка)

Запитання	 командам. А які ще птахи вміють розмовляти? 
(Шпаки, майни, канарки, сороки, ворони, сойки, галки, дрозди)

В е д у ч и й. Ну, от і закінчилася наша подорож містом Природо-
град. Час підбити підсумки. Слово журі.

свято зимуючих птахів

Цілі: поглибити знання учнів про зимуючих птахів нашої місце-
вості, екологічні зв’язки між ними та навколишнім середовищем, 
виховувати в дітей любов і милосердя до всього живого на землі, 
розвивати логічне мислення.

1 - й  ч и т е ц ь
— Мамо, іде вже зима,
Снігом травицю вкриває,
В гаю пташок вже нема…
Мамо, чи кожна пташина
В вирій на зиму літає? —
В неньки спитала дитина.

— Ні, не кожна,— одказує мати,—
Онде, бачиш, пташина сивенька
Скаче швидко отам біля хати?
Ще зосталась пташина маленька.
— Чом же вона не тіка?
Нащо морозу чека?

— Не боїться морозу вона,
Не покине країни рідної,
Не боїться зими навісної,
Жде, що знову прилине весна.

— Мамо, ті сиві пташки
Сміливі, певне, ще й дуже,
Чи то безпечні такі, —
Чуєш, цвірінькають так.
Десь їм про зиму байдуже.
Бач, розцвірінькались як!

— Не байдуже тій пташці, мій синку,
Мусить пташка малесенька дбати,
Де б водиці дістати краплинку,
Де б під снігом поживку шукати.

— Нащо ж співає? Чудна!
Краще б шукала зерна!
— Спів пташині потіха одна,—
Хоч голодна, співа веселенько,
Розважає пташине серденько,
Жде, що знову прилине весна!

В е д у ч и й. А чи знаєте ви, що…
…горобці розмножуються по два-три рази на літо і своїх пташе-

нят (по п’ять-сім у кожному виводку) вигодовують майже виключ-
но комахами, головним чином шкідниками зелених насаджень? 
У мороз і холоднечу горобці не залишають людину. Вийдіть зимо-
вим ранком на вулицю. Навкруги біло-біло, дерева покриті інеєм. 
Здається, усе живе завмерло навколо. І раптом — голос горобця: 
«Жив… жив».

…нашому горобцю в Бостоні (США) встановлено пам’ятник за 
порятунок садів від гусені?

…зграйка горобців знищує до 3000 насінин різних бур’янів що-
дня?

…як і інші птахи, горобці заслуговують поваги й потребують 
підгодівлі?
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Та й не тільки сірі горобці залишаються зимувати в рідному 
краї, звеселяючи наше око.

2 - й  ч и т е ц ь

СНІГУРІ
Подивіться: у дворі
В чорних шапках снігурі.
Ще й червоні фартушки
Одягли собі пташки.
Значить, сніг і холоди
Наближаються сюди.
Снігурами через те
Їх тепер ви і звете.

В е д у ч и й. Досить часто в саду, біля двору можна взимку по-
бачити дятла. Його недаремно називають лісовим деревним лі-
карем. Кожне дерево обстукає він, відшукуючи комах-короїдів, 
і обов’язково зловить їх, не даючи дереву загинути. А допоможе 
йому в цьому його язик, який прямо-таки чималенький — до 12 см 
завдовжки та ще й дуже гнучкий.

3 - й  ч и т е ц ь

ДЯТЛОВА КУЗНЯ
В дятловій кузні
Гаряча пора.
Дятлова кузня
Стоїть край двора.
Дятел невтомно
працює щодня —
Така роботяща
У нього рідня.
Вчився він змалку
Так працювати,
Щоб шкідників
З-під кори добувати.

В е д у ч и й. Та чим холодніше стає надворі, тим далі ховаються 
під кору комахи, і навіть дятлові нелегко їх дістати. Ось і починає дя-
тел видовбувати насіння із шишок сосни і ялини. Відірве шишку від 
ялини чи сосни, засуне її в зручну розколину й починає насіння ви-
довбувати. Таку їдальню, влаштовану на дереві, називають ще «куз-
нею». Дерева з «кузнею» відшукати неважко: навкруги валяються 
розкльовані шишки та луски. Частина насіння із шишок падає вниз, 
а потім проростає. Так дятли сприяють поновленню лісів, парків.

Запитання	глядачам
А чи знаєте ви, чому дятли вибирають для дупла сухе мертве 

дерево? (Суха деревина має малу теплопровідність, а тому в та-
кому дуплі значно тепліше)

2 - й  в е д у ч и й. Поряд з дятлом завжди можна помітити зграй-
ку синичок. Самим їм не під силу роздовбати тверду кору, але те, 
що не встигне помітити дятел, не пропустить зірке синиччине око.

Запитання	глядачам
А чи знаєте ви, що в кладці синиці 12–14 яєць? Як же вміщу-

ється така кількість пташенят у гнізді? (Виявляється, гніздо її роз-
тягується, як гумове, і цю еластичність надає йому павутина, що 
скріплює всі деталі)

1 - й  в е д у ч и й. Кожна синичка за добу з’їдає стільки, скіль-
ки важить сама. Якби людина мала такий самий апетит, то вона 
повин на була б з’їдати 40 буханок хліба за день.

2 - й  в е д у ч и й. Уздовж центральної вулиці нашого села рос-
те алея горобини. І всі, напевне, помічали, що за кілька місяців на 
деревах не стає яскраво-червоних ягід. Це дрозд-горобинник пола-
сував ними. І не тільки поласував, а й надалі запасся, позбивавши 
ягоди в сніг, де вони і зберігаються аж до тої пори, коли сніг почи-
нає танути.

1 - й  в е д у ч и й. Як бачите, нелегко доводиться птахам узимку. 
Багато з них гине не тільки від холоду, а й від голоду. А тому-то 
й повинні прийти їм на допомогу люди.

Дуже люблять птахи ласувати розчавленим насінням соняшни-
ка й жолудів, а також насінням кавунів, динь, гарбузів, кабачків. 
Із задоволенням підберуть вони крихти хліба, зерна проса, які ви 
насипете їм у годівнички, а синички ще й полюбляють несолоне 
сало, яке ви підв’яжете їм на нитці чи нанижете на дріт.

4 - й  ч и т е ц ь
На горісі годівничка,
Приліта туди синичка.
Цілу зиму в нас вона,
Ця пташина чарівна.
Холод й вітер надокучив,
Був сердитий він і злючий,
Мучив пташку чарівну
Аж по саму по весну.
Ми синичку рятували,
Крихти хліба їй кидали,
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Від морозу вберегли
І померти не дали.
Дякувала нам синичка
За тепло і годівничку.
Підлетіла до вікна
Й попрощалася вона.

1 - й  в е д у ч и й. Чому попрощалася синичка?
(1. Великі синиці взимку кочують, хоча й недалеко від місць гніз-

дування.
2. У літній період, під час розмноження синиці переходять майже 

винятково на тваринну їжу — комах і поїдають їх у величез-
них кількостях)
2 - й  в е д у ч и й. Є серед наших зимуючих птахів і такі, про які 

складено цілі легенди.
5 - й  у ч е н ь. У багатьох країнах Європи існує легенда про божу 

святу пташку, яка пробувала полегшити страждання розп’ятому 
Христу. Як говорить легенда, вона старалася витягнути цвяхи, 
якими був прибитий до хреста Ісус. Правда, нічого з цього не ви-
йшло, тільки дзьоб постраждав і став хрестоподібний. Після смерті 
труп цієї пташки не розкладається, і це теж вважали ознакою свя-
тості. Крім того, вони могли виводити пташенят у найлютіші моро-
зи. Ви, звичайно, здогадалися, що мова йде про шишкарів.

Почнемо з дзьоба. У пташенят, яких годують батьки, дзьоб 
прямий, але, коли вони стають самостійно лущити шишки, дзьоби 
в них починають загинатися. Такими дзьобами легше лущити на-
сіння.

Щодо того, що шишкарі виводять пташенят у грудні чи січні, 
теж є пояснення. Саме взимку насіння в шишках достигає і для 
птахів достатньо їжі. Батьки годують пташенят насінням хвойних, 
яке розм’якшується у зобі. А під весну, коли шишки розкривають-
ся, пташенята починають добувати їжу самі.

А не замерзають пташенята в гнізді тому, що стінки його тов-
сті (до 3 см), вистелені пухом, і дуже турботлива мама не покидає 
гніздо від тої пори, коли знесе перше яєчко, і до тої пори, коли 
з нього вилетять пташенята. Весь час і самку і пташенят годує тато-
шишкар.

Урешті-решт, третє диво теж пов’язане з харчуванням шишка-
рів. Соснове і ялинове насіння містить багато смоли. А тому птахи 
ніби просмолюються і ще під час життя перетворюються наче на 
мумії, тож і трупики їх після смерті довго не розкладаються, іноді 
зберігаються 15–20 років.

А взагалі ці пташки дуже веселі, рухливі.

1 - й  в е д у ч и й. А зараз ми запрошуємо вас до лісової школи на 
«Веселий урок».

6 - й  ч и т е ц ь
Ворона в тетради
Пишет слова:
Кар-р-рась,
Кар-р-рандаш,
Кар-р-рамелька,
Кар-р-ман.

Кар-р-рета,
Кар-р-мушка,
Кар-р-робка,
Кар-р-рона…

Постой!
Ты неправильно пишешь,
Ворона!
Ведь нужно:
Кормушка,
Коробка,
Корона.

2 - й  в е д у ч и й. А взагалі птахи більше люблять говорити, іно-
ді навіть «іноземними» мовами. Таких птахів називають птахами-
пересмішниками. А якого птаха-пересмішника можна найчастіше 
зустріти прямо у дворі? (Сойка)

Прослуховування запису «Голоси птахів».
1 - й  в е д у ч и й. А зараз пропонуємо вам перевірити, наскільки 

добре ви знаєте наших пернатих друзів.

У блакитнім піджаку,
В рожевій сорочці,
В нас зимою у садку
Гуляють як гості.

(Снігурі)

Вірно людям я служу,
Їм дерева стережу.
Дзьоб могутній й гострий маю,
Шкідників ним добуваю.

(Дятел)

За вікном летить сніжок, піднялася віхола,
Але бачу я пташок, що сидять під стріхою:
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Чив, чив, чив! Чив, чив, чив! Хто співати їх навчив?
Сірі пташенята ці як зовуться?…

(Горобці)

2 - й  в е д у ч и й. Та щоб весело співали наші птахи, їх обов’язково 
слід підгодовувати. Які ж годівнички годяться для цього? Це може 
бути стаціонарний кормовий столик з дахом, на який можна по-
класти багато різного корму, або ж автоматичні (самопідсипаючі) 
годівниці, для яких можна використати звичайну пляшку, що по-
передньо треба покрити матовим матеріалом, щоб не відлякувати 
пташок. (Демонструються зразки годівниць, які виготовили учні.)

1 - й  в е д у ч и й. Ще в наказі першого Всесоюзного зльоту піо-
нерів говорилося: «Кожний піонер повинен виготовити за рік одну 
шпаківню і дві годівнички для птахів». І піонери 20-х років успіш-
но справлялися з цим завданням.

То хіба можемо ми бути байдужими? Нехай кожен з вас теж по-
думає, як допомогти птахам узимку, а влітку вони віддячать вам 
сторицею.

2 - й  в е д у ч и й
Ніколи не зробимо шкоди
Тварині ми в ріднім краю.
Нехай звеселяють природу —
Співають пташки у гаю.

1 - й  в е д у ч и й
Ми друзі їх вірні і щирі,
Бо ми бережем повсякчас
Пташок, що літають у вирій,
І всіх, хто зимує у нас.

конкурс «слово про здоров’я»
В е д у ч и й. Чому існує людина на Землі? Адже, за всіма показ-

никами, вона існувати не повинна була б! Природний добір, цей без-
жалісний контролер, не повинен був залишити таку недосконалу, 
безволосу істоту, яка боїться холоду, яка, до того ж, і пересувається 
в найбільш нестійкому положенні — на двох ногах!

Давайте поглянемо на себе критично — сконструйовані ми явно 
без знака якості! Ходіння на двох ногах принесло нам масу непри-
ємностей — суглоби ніг не витримують ваги тіла й ми часто розтя-
гуємо зв’язки; органи, розміщені один над одним, тиснуть один на 
одного, і виникають захворювання, яких немає у світі тварин, хо-
димо ми повільно, бігаємо геть поганенько — нас жартома доганяє 
собака чи навіть кішка.

Очі? Ну, очі ще нічого — кольоровий, стереоскопічний зір.
А решта? Чуємо ми погано, та ще й вушні раковини втратили 

здатність рухатися і ми не можемо насторожити вуха, як це роб-
лять кішки й собаки. А нюх — просто сміх, а не нюх.

Може силою можемо похвалитися? Ні, і тут нам не пощастило. 
Маленька мавпочка гібон, яка важить усього 9 кілограмів, зави-
грашки притягує однією рукою до решітки клітки дорослу людину!

І все-таки людина існує! Тому що має одну-єдину перевагу, яка 
компенсує всі наші недоліки,— нашу нервову систему, наш головний 
мозок, великі півкулі. Вони роблять нас людьми, у них закладені вели-
чезні можливості до навчання й оволодіння багатством усіх попередніх 
поколінь. Як же зберегти цей дар, що дала нам природа? Що треба ро-
бити й чого не треба робити, щоби зберегти наше здоров’я, продовжи-
ти нормальне існування нашого організму в цілому? Саме про це нам 
і хочуть розповісти учасники нашого конкурсу «Слово про здоров’я».

Отже, запрошуємо на сцену дві наші команди. Команду «Веселі 
хлоп’ята» — 8 клас і команду «Фізкульт-ура!» — 9 клас. (Команди 
під музику виходять на сцену.)

Дозвольте представити вам наше шановне журі.
1. ______________  2. _______________
3. ______________  4. _______________
В е д у ч и й. Як бачимо, команди до змагань готові. Тож, мабуть, 

саме час перейти від слів до справи.

1-й	конкурс.	Естафета	«Твоє	здоров’я	—	у	твоїх	руках»
Хто швидше заповнить пелюстки ромашки, тобто назве сім 

складових частин здоров’я. (1 — здоровий спосіб життя, 2 — 
спорт, 3 — зарядка, 4 — режим дня, 5 — активний відпочинок, 
6 — здорова їжа, 7 — чистота)

В е д у ч и й. Конкурс завершився, і команди добре впорались із 
завданням, а точніше це визначить журі.

Тому саме час перейти до другого конкурсу, під час якого ко-
манди повинні показати, як же наш народ з давніх-давен ставиться 
до питання здоров’я.

2-й	конкурс.	Конкурс	знавців	прислів’їв	і	приказок	
про	здоров’я
Команди по черзі називають прислів’я і приказки про здоров’я, 

хто більше назве. Наприклад:
1. Як немає сили, то й світ не милий.
2. Здоровому — все здорово.
3. Весела думка — половина здоров’я.
4. Бережи одяг поки новий, а здоров’я — поки молодий тощо.
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В е д у ч и й. Споконвіків наш народ бачив і розумів значення 
здоров’я для людини, її особистого щастя та благополуччя. Та, на 
жаль, людина — істота досить недосконала. І мозок людський ство-
рив не тільки чудові картини чи космічні ракети, а й алкоголь, ні-
котин, наркотики.

До чого вони доводять людину, нам якраз зараз і продемонстру-
ють учасники наступного конкурсу.

3-й	конкурс.	Конкурс	малюнків	на	антинікотинову	
й	антиалкогольну	тематику	з	підписом,	що	відображає	
тему	малюнка
Наприклад: «П’є один — страждають усі», «Він з горілкою 

здружився, свинею зробився», «П’яному море по коліна, а калюжа 
по вуха». (Команди представляють свої малюнки.)

В е д у ч и й. Як же людина доходить до такої межі? Саме це 
і спробують пояснити наші учасники під час наступного конкурсу.

4-й	конкурс.	«Ми	звинувачуємо…»	(сценка)
1 - ш а  к о м а н д а. Ми звинувачуємо Зеленого Змія в тому, що 

він є гальмом і перешкодою в навчанні.
Звикання до алкоголю в дитячому й підлітковому віці проходить 

дуже швидко, а наслідки — катастрофічні! Підліток тупіє емоційно, 
інтелектуально, морально! Що таке добре й що таке погано, що є до-
бро й що є зло — усе переплутується в голові нещасного! Такі діти ча-
сто знаходяться на обліку в лікаря-психіатра або стають мешканцями 
психіатричної клініки. Помічники виносять стільці та білі халати.

Сценка «З історії хвороби»
Два лікарі читають історії хвороби.
«Сергій удвох з матір’ю живе багато років. До 4-го класу скарг 

на навчання і поведінку не було. Ріс і розвивався нормально. 
У 5-му класі потрапив у компанію дорослих підлітків, у якій почав 
випивати. Через півроку пив уже щоденно. Став підозрілим, жор-
стоким. Нічим крім випивки не цікавиться. Категорично відмов-
ляється навчатися в школі».

«Андрій — єдиний син у сім’ї. До шостого класу навчався нор-
мально. У 13 років потрапив у компанію доросліших хлопців. Під-
літки палили, грали на гітарі, грали в карти, потрохи випивали. 
Пив і Андрій. Спочатку через силу, а через півроку вже щоденно. 
Став озлоблений, жорстокий, бив матір, украв у неї гроші. Школу 
покинув». (Встають.)

Ми звинувачуємо Зеленого Змія в тому, що він вимагає собі 
в жертву не тільки дорослих людей, але і їх потомство. Він накла-
дає свою погану лапу й отруює смердючим подихом покоління, яке 

ще не народилося. Подумайте! Ще не народились, а вже принесені 
йому в жертву.

1 - й  у ч а с н и к  2 - ї  к о м а н д и. Ми звинувачуємо….
2 - й  у ч а с н и к. Звичайну сигарету.
На сцені двоє — Старий і Молодий чоловіки. Старий з милицями й об-

мотаними ногами.
М о л о д и й  ч о л о в і к. Як справи, Старий?
С т а р и й. Як бачиш, справи мої кепські. Облітеруючий ендарте-

ріїт. Ледве ходжу, а більше лежу. Лікуюсь на курорті, і все марно. 
Гангрена починається, і, мабуть, не обійтися без ампутації стопи; 
ось такі справи.

М о л о д и й. Але палити хоч тепер кинув?
С т а р и й. Та тепер уже, звичайно, кинув.
М о л о д и й. Пригадую, як ти ще в 5-му класі потайки від бать-

ка, учителів палив у безлюдних місцях, а в старших класах часто 
позичав гроші на сигарети або випрошував їх у перехожих.

С т а р и й. А ти невже за все життя не випалив жодної сигарети?
М о л о д и й. Ні, не випалив, і шкода, що ти палив з дитинства.
С т а р и й. Я це знаю, мені давно говорили, що палити шкідливо, ще 

коли хвороба лише починалася. Лише після того як з’явилися силь-
ні болі в ногах, я звернувся до хірурга. Той сказав, що в мене на сто-
пах погано промацується пульс. Уражені кровоносні судини нижніх 
кінцівок. Вирішальна роль у його виникненні належить нікотинові.

М о л о д и й. Ну що ж, бувай, старий. (Старий на милицях ви-
ходить зі сцени.)

В е д у ч и й. Надаємо слово журі. (Журі оголошує оцінки за по-
передній конкурс.)

В е д у ч и й. То що ж треба робити, щоб до старості дожити силь-
ним, красивим і здоровим? Свої рецепти здоров’я пропонують нам 
наші учасники конкурсу.

5-й	конкурс.	«Спорт	—	наше	здоров’я»	(музичний)
(Команди представляють спортивні танці тощо.)
В е д у ч и й. Ну от, наша програма наближається до кінця. А для 

наших учасників залишився ще один конкурс.

6-й	конкурс.	Конкурс	ораторів
Кожен з вас має 30 секунд на звернення до ровесників, у якому 

ви намагаєтеся переконати їх у необхідності ведення здорового спо-
собу життя з допомогою конкретних аргументів і фактів. (Члени 
команди по черзі виголошують свої промови.)

В е д у ч и й. А зараз останнє слово для підбиття підсумків нада-
ється журі.

(Журі підбиває підсумки.)
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Майже казка 
(фрагмент з виступу агітбригади)

Жив у лісі Сірий Вовк.
В різних травах знав він толк:
Що жувати, що палити,
А що можна заварити.
Тобто, скажу без обману,
Вовк давно був наркоманом.

В горах жив Зелений Змій.
Алкогольний гнав напій,
Що горить, хоч і вода.
Та була одна біда —
Друзів він не мав в горах
Лиш жалівся: «Ох!» та «Ах!»

Раз вечірньою порою
(світив місяць над горою)
Вовк з чадною головою
І Зелений «Ох!» та «Ах!»
Опинились в Тальянках.

Розшукали враз кафе там,
Лиш зробить встигли «заказ»,
Як підсіла Сигарета.
Ох і дівка — просто клас!

(Знайомиться.)

Моє ім’я — Сигарета,
Я — струнка і стильна,
Я знайома з цілим світом,
Тож і вам потрібна.

Мозок й серце я дурманю
Молодим і старикам,
Всім залежним від паління,
А точніше — слабакам.

Що подали — трійця з’їла,
Випила, ще й закусила
І, шукаючи пригод,
Подалася у народ.

А народу вже чимало
Вулицями мандрувало —

В основному, тих братів,
Хто учитись не хотів.

Тут і взялись сатанинці
дарувать свої гостинці.

В о в к. В тебе неприємності ? Я втішу тебе.
З м і й. Тобі холодно? Я зігрію.
С и г а р е т а. Запали — і ти зразу в компанії станеш своїм!
Випивають, запалюють, стають розв’язними, сміються. Змій, Нарко-

ман і Сигарета торжествують.
В о в к. Справу зроблено!
С и г а р е т а. Тепер вони наші!

Та недовго бути злу.
Рано-вранці: «Тру-ру-ру!»
Усіх трьох їх заловили
І в кутузку посадили.
Їм там чахнути й вмирати,
Нам же — жити й процвітати.

У с і (разом)
Хай же пам’ятає кожен:
Зло добра не переможе!

Л.	В.	Бухно,	Чернігівська	обл.

Позакласні біологіЧні заходи для УЧніВ 
6–9 класіВ

Музей воскових фігур (експозиція «Вітаміни»)
Цілі: розширити знання учнів про вітаміни, їх роль у збережен-

ні здоров’я людини, ознайомити з історією їх відкриття; виховува-
ти бажання пізнати навколишній світ.

Цей матеріал можна використати на уроці біології або для про-
ведення виховного заходу. Учні, які представляють героїв, що 
пов’язані з відкриттям вітамінів, одягнені відповідно до образу.

В е д у ч и й. Дорогі друзі! Сьогодні ми з вами завітаємо до «Му-
зею воскових фігур», де представлена унікальна колекція експона-
тів. Це фігури людей, які були причетні до відкриття та поширення 

© Бухно Л. В., 2010
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рослин, що містять корисні людському організму речовини — віта-
міни. Без вітамінів життя неможливе. Тому й назву вони таку ма-
ють — «вітаміни», що походить від латинського vita — життя. Не 
секрет, що більшість вітамінів міститься у рослинах, які ростуть 
у нашій місцевості. Але чи завжди вони в нас росли? А якщо чу-
жинці, то як до нас потрапили? Отож, не гаймо часу й перейдемо до 
знайомства з людьми, з іменами яких пов’язані ті чи інші рослини. 
Ось перед вами перша фігура. Це не зовсім людина. Це Діоніс — бог 
виноробства й садівництва.

1 - й  у ч е н ь. Цей бог був не тільки веселим, але й жорстоким. 
Терпіти не міг тих, хто заважав його веселощам. Одного разу Діоніс 
вирішив покарати фракійського царя. Його прив’язали до дерева 
й били палицями. Цар не витримав і заплакав від болю та прини-
ження. Сльози його котилися градом, та в них була велика життєва 
сила. Падаючи на землю, сльози перетворювалися на небачені рос-
лини, круглі, як голова. Люди, які бачили це, були вражені й назва-
ли рослину зі сліз царя «капутум», тобто «голова», бо дуже вже була 
схожа ця рослина на людську голову. Так і з’явилася капуста.

2 - й  у ч е н ь (Діоніс). У нас ця рослина з’явилася ще за часів 
Київської Русі, коли князі активно торгували з Візантією. Але ще 
до того її знали давні греки. Лікарі вважали її рослиною від різ-
них хвороб, а відомий математик Піфагор стверджував, що капус-
та здатна підтримувати бадьорість і веселий настрій. Існує багато 
видів капусти. Споживають її люди різних народностей у сирому, 
квашеному, тушкованому вигляді, бо рослина ця дуже корисна. 
У її листі міститься лізин, що вбиває мікроби, підвищує імунітет 
і сприяє довголіттю. Нею лікували опіки, виразки, рани, хвороби 
шлунка. Ще капуста рятувала моряків від цинги, бо містить такі 
вітаміни: С, А, B1,  B2,  B6,  B9,  Р, К.

В е д у ч и й. Ще б можна було багато чого цікавого розповісти про 
капусту, але ми повинні продовжити екскурсію по нашому музею. 
Ось перед вами друга фігура — це єгиптянин. Чому? Бо саме з Єгип-
том пов’язані історії про дуже корисні рослини — часник та цибулю.

3 - й  у ч е н ь. Ще 6 тисяч років тому цибулю почали вирощувати 
в Єгипті. З тих пір ця рослина оточена повагою й усілякими забобо-
нами. Коли єгиптянин хотів довести, що він каже правду, то клав 
перед собою купку цибулин і урочисто клявся ними, а ще люди ві-
рили, що цибуля може захистити від страшних хвороб. Тому під 
час епідемій чуми, холери вивішували вінки цибулі перед входом 
до житла. Але щоб захиститися від хвороб (а цибуля знищує бакте-
рій, що спричиняють туберкульоз, тиф, дизентерію), цибулю треба 
їсти, а не вішати на дверях. Цибуля містить вітаміни А, К, В

9
, N, U.

4 - й  у ч е н ь (єгиптянин). А ще в Єгипті лікарем-цілителем вва-
жався часник. Ним лікували все — починаючи від зубного болю 
й закінчуючи чумою. Ще вірили й у магічну силу часнику, причо-
му різні народи. Наприклад, римські воїни жували часник перед 
боєм, щоб бути хоробрішими, а в Угорщині головку часнику клали 
в колиску немовляти, щоб відганяти злих духів. Це і справді так, бо 
часник містить речовини фітонциди, що вбивають мікробів, захи-
щають людину від ревматизму, безсоння, підвищення тиску. А ще 
часник містить вітаміни А, К, В

9
, N, U. У цьому і є секрет успіху 

часнику в багатьох народів.
В е д у ч и й. А ось перед вами ще одна фігура, справжнє уособ-

лення сили, мужності, войовничості. Ви, мабуть, упізнали воїна-
гладіатора. До чого тут гладіатори? Зараз і дізнаєтесь.

5 - й  у ч е н ь (гладіатор). У Давньому Римі дуже любили бої гла-
діаторів. Це було справжнє свято, спортивна подія. На бій гладіато-
рів сходилося подивитися багато людей. У той час ці бої були такі 
ж популярні, як зараз бокс або футбол. І глядачі завжди із собою 
приносили щось перекусити. Але це були не цукерки, не пластівці, 
не бутерброди. Це була звичайна морква, яку дуже любили і вважа-
ли найкращими ласощами. І якби не гладіаторські бої, то моркву 
взагалі б не вирощували й не змогли завезти в інші країни. А морк-
ва — це ж такий цінний продукт. Містить каротин — провітамін А, 
а ще вітаміни B1,  B2,  B9,  РР, К. Щоб забезпечити свій організм 
вітаміном А, мати добрий зір, бути сильним і спритним, як давньо-
римські бійці, треба з’їсти в день одну невелику морквину. Це ж 
так просто — бути сильним!

В е д у ч и й. А ось перед вами фігура знаменитої людини. Це ві-
домий мореплавець, що відкрив Америку. Так, це Христофор Ко-
лумб. З його ім’ям пов’язали безліч історій та відкриттів. Ми згада-
ємо тільки деякі з них.

6 - й  у ч е н ь (Колумб). 12 жовтня 1492 року на каравелі «Пінта» 
прогримів постріл, що сповістив про прибуття ескадри до якогось 
берега. Уранці ми ступили на землю, яку назвали Сан-Сальвадоро. 
Ми вирішили оглянути берег. У покинутих хатах туземців зна-
йшли багато їстівних плодів, і серед них — цікаві плоди, схожі на 
камінці, але дуже ситні, якщо їх зварити. Нам вони дуже сподо-
балися. Назвали їх квасолею. Разом з нами вона потрапила в Єв-
ропу, де спочатку вирощувалась як декоративна культура, а вже 
у XVIII столітті — як городина. Квасоля містить багато поживних 
речовин, особливо білків, а ще вітаміни H9,  К, B2,  B3.

7 - й  у ч е н ь. Та не тільки квасолю завезли моряки з цієї по-
дорожі. 2 листопада, будучи на берегах Куби, іспанці побачили 
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в місцевих жителів індіанців цікаву рослину маїс, яку ті вважали 
своєю годувальницею і священною. Тепер цю рослину називають 
кукурудза. Використовують її як ліки та вживають у їжу, бо міс-
тить багато жирів, білків, вуглеводів, вітамін е.

В е д у ч и й. Ще Колумб зі своїх експедицій завіз багато корис-
них рослин, про які ми ще дізнаємося з нашої екскурсії. Ось перед 
вами наступна фігура. Дивуєтеся, що селянин-кріпак займає місце 
поруч з такими відомими людьми? А нічого тут дивного немає: він 
хоч і не відкрив нових земель, не завіз у Росію якісь рослини, але 
місце своє займає не даремно.

8 - й  у ч е н ь (Бокарєв). Я селянин з-під Воронежа, с. Олексіївка, 
Іван Бокарєв, а історія моя пов’язана із соняшником. Колись давно 
у XVI столітті цю рослину вирощували в ботанічних садах і назва-
ли її «сонячна квітка», а цар Петро І завіз її до Росії з Голландії. 
У Петербурзі її вирощували як квітку, а селяни смажили насіння 
і лузали. Так було до 1841 року. Цього року я зробив ручну олійни-
цю і збивав з насіння соняшника олію. Вона була до вподоби всім 
домашнім і друзям. З того часу соняшник із квітки-забавки став 
солідною олійною культурою, яка містить багато жиру, вітаміну е 
і використовується в кулінарній промисловості.

В е д у ч и й. А ось перед вами фігура ще однієї цікавої люди-
ни — аптекаря Антуана Огюста Пермантьє. Його історія пов’язана 
з найпоширенішою в Україні рослиною — картоплею. Дуже три-
валий шлях пройшла ця рослина — від «папи», завезеної іспанця-
ми з Перу в Європу, до сьогоднішньої «картоплі». У Росію її завіз 
Петро І (от чию б іще фігуру треба встановити в нашому музеї), 
а в Україні вперше її посадили в 1805 році на Харківщині, хоча до 
того її вже знали козаки. Але до чого ж тут аптекар королівсько-
го двору Пермантьє? За які такі заслуги встановлено йому кілька 
пам’ятників, відкрита «Академія Пермантьє» у Парижі, де зустрі-
чаються власники й кухарі з ресторанів, у яких готують страви 
з картоплі? Ось така його історія.

9 - й  у ч е н ь (Пермантьє). Я познайомився з картоплею у Ні-
меччині, де її готували і вживали в їжу. Але у Франції церква ого-
лосила її «чортовими яблуками» й заборонила розповсюджувати. 
Але я ж досліджував цю рослину. Вона корисна, містить вуглево-
ди, вітаміни С, В

1
, В

2
, В

6
, каротин, солі Калію, що сприяє покра-

щенню росту, зору, регулює обмін речовин у організмі. Але як її 
поширити серед людей? Я подарував букет квітів Людовіку XVI, 
відтоді квіти увійшли в моду як прикраса. Картоплю почали виса-
джувати в клумби. Але це ж не те. Тоді я вдався до хитрощів. Поса-
див картоплю на городі, який охороняли тільки вдень. Вночі варти 

не було. Цікавість селян перемогла страх «забороненої» рослини. 
Вони її крали й садили в себе. Так спробували в їжу, яка прийшла-
ся до смаку. Сьогодні люди вже не бояться картоплі, дуже її люб-
лять і цінують.

В е д у ч и й. А це штабний кухар генерала Джорджа Вашингто-
на — Джеймс Бейлі. З його ім’ям пов’язана цікава і трагічна істо-
рія про помідори.

1 0 - й  у ч е н ь (кухар). Джеймсу Бейлі не подобалися політичні 
погляди генерала Вашингтона. І одного разу він вирішив зробити 
послугу королю Англії Георгу: отруїти Вашингтона, позбавити 
війська головнокомандуючого. Він знав, що генерал завжди обідає 
сам. От і вирішив покласти у страву червоні м’ясисті плоди росли-
ни, схожої на отруйну беладонну. Генерал пообідав, а повара заму-
чило сумління. Він написав записку-каяття і вчинив самогубство. 
А генерал прожив ще 23 роки, став президентом США й гадки не 
мав, що причиною самогубства кухаря стали смачні плоди. Відто-
ді помідори стали улюбленим овочем народів усіх країн і конти-
нентів. У Європу помідори потрапили в XVI столітті, а в Росію — 
у XIX ст.

1 1 - й  у ч е н ь. А ще помідори дуже корисні. Вони багаті на віта-
міни С, B1,  B2,  B3, , РР, каротин, провітамін D. Недаремно ж у Єв-
ропі їх називали «золоте яблуко», «яблуко любові».

В е д у ч и й. А це — остання фігура, фігура тієї людини, якій ми 
завдячуємо відкриттям вітамінів. Це молодий учений з університе-
ту Тарту Микола Іванович Лунін.

1 2 - й  у ч е н ь (Лунін). У 1880 році я проводив досліди, якими 
хотів довести, що мінеральні солі — речовини, які життєво необ-
хідні живому організму. От і вирішив піддослідних мишей году-
вати сумішшю елементів харчування в хімічно чистому вигляді, 
але без мінеральних солей. Миші гинули. Потім додав солі, але 
миші знову гинули. Усі спроби повторити дослід були марними. 
І лише коли нагодував мишей незбираним молоком, вони зали-
шилися живими. Це й наштовхнуло на думку, що у продуктах 
є такі речовини, які «підтримують життя» в організмах. Трішки 
пізніше польський учений Казимір Функ назвав ці речовини — 
вітаміни.

В е д у ч и й. Отак стало відомо, що є такі життєво необхідні речо-
вини — вітаміни, які сприяють підтриманню здоров’я і нормально-
го самопочуття. А містяться вони в таких улюблених, усім відомих 
і дуже цікавих рослинах.

Маю надію, що екскурсія в нашому музеї вам сподобалася, і ви 
ще не раз до нас завітаєте.
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засідання «холмс-клубу»
Тема. Відпочинок на природі
Цілі: виховувати любов до природи, уміння мислити, робити ви-

сновки, працювати командно, розвивати артистичні здібності учнів 
та вміння користуватися додатковими джерелами інформації.

Засідання «Холмс-клубу» можна проводити на будь-яку тема-
тику. Головне — підібрати такі конкурси, де треба подумати, тобто 
відчути себе якоюсь мірою детективом, який розплутує складне за-
вдання. Щоби гра не була нудною, треба запропонувати один-два 
активні конкурси (ігри, інсценування, пантоміми…). Грати може 
різна кількість команд (не менше двох) з довільною кількістю грав-
ців. Ведучими і членами журі можуть бути як учні, так і вчителі. 
Згідно з темою гри ведучі й учасники команд можуть мати в одязі 
якісь характерні аксесуари (капелюхи, окуляри, шарфи…). На ви-
конання завдання кожного конкурсу відводиться певний час, і оці-
нюється правильна відповідь 5 балами.

1 - й  в е д у ч и й. Як відомо, у своєму житті ми дуже часто опиня-
ємося в таких ситуаціях, які вимагають від нас прийняття певних 
рішень.

2 - й  в е д у ч и й. Часто, щоб їх прийняти, треба добре подумати, 
порозмірковувати, одним словом, дати «попрацювати сірим кліти-
нам мозку», як каже відомий детектив еркуль Пуаро.

1 - й  в е д у ч и й. А іноді й це не допоможе. У таку ситуацію по-
трапиш, що хоч цього Пуаро на допомогу клич або Шерлока Холм-
са чи якогось детектива-поліцейського.

2 - й  в е д у ч и й. Причому потрапити в таку плутанину подій 
можна де завгодно: у дорозі, під час подорожі, на роботі…

1 - й  в е д у ч и й. І навіть на відпочинку.
2 - й  в е д у ч и й. На відпочинку?
1 - й  в е д у ч и й. Так, так. Саме на відпочинку. Сьогодні в таку 

ситуацію потраплять наші команди, які будуть «відпочивати на 
природі».

2 - й  в е д у ч и й. На природі ? Не може бути! Відпочинок на при-
роді — це так гарно: світить сонечко, пташки співають, дує легень-
кий вітерець, запах квітів… Що тут може трапитись?

1 - й  в е д у ч и й. Саме тут і може! А нашим героям доведеться 
побути справжніми детективами, щоб живими і здоровими повер-
нутися з цієї подорожі додому.

2 - й  в е д у ч и й. Отже, дорогі гравці, як кажуть, ніщо не ві-
щувало біди. Погода гарна, і ви з друзями вирішили провести цей 
«уік-енд» на природі.

1 - й  в е д у ч и й. Та не так сталось, як гадалось. Не встигли ви 
дістатися улюбленого місця, як бачите, що сюди ж прямує інша 
компанія! Що робити?

2 - й  в е д у ч и й. Спочатку треба познайомитись, а вже потім ви-
рішувати, хто ж розіб’є табір на улюбленому місці.

1 - й  в е д у ч и й. Отже, конкурс 1 «Знайомство».
Кожна група учасників представляє пантомімою назву своєї команди. 

Команда (команди) суперників намагаються розгадати назву. Цей конкурс 
журі не оцінює.

2 - й  в е д у ч и й. А тепер треба вирішити, хто ж залишиться на 
улюбленому місці. На природі це робиться просто. Вибирається 
кілька рослин. Хто знає всі назви, той і залишається. Або ж, як 
у казці, треба відгадати три загадки.

1 - й  в е д у ч и й. Подібне завдання ми й запропонуємо нашим 
гравцям. Воно складається з двох частин. Це три загадки, як у каз-
ці, і дві групи рослин. Загадки треба відгадати, а в кожній групі 
рослин викреслити зайву, тобто ту, яка чимось відрізняється від 
інших. За кожну правильну відповідь — 1 бал. Хто правильно від-
гадає загадки і знайде рослини, той і виграв.

2 - й  в е д у ч и й. Отже, конкурс 2 — «Знайди зайвого».

Завдання	для	гравців
1) Щитник чоловічий, ожина сиза, сосна звичайна, крушина лам-

ка, ліщина звичайна.
2) Конвалія звичайна, купена лікарська, материнка лікарська, 

звіробій звичайний, латаття біле.
3) Змінивши один приголосний звук на інший, перетворіть свійську 

тварину, що відзначається впертістю, на птаха. (Осел — орел)
4) Перегрупувавши букви, перетворіть невеликий ліс на птаха. 

(Лісок — сокіл)
5) Яка морська тварина, придбавши одну літеру, може стати ко-

махою? (Омар — комар)

1 - й  в е д у ч и й. Хто ж залишається? Журі, скажіть нам, будь 
ласка.

Члени журі оголошують результат.
2 - й  в е д у ч и й. Хтось залишився, хтось знайшов інше місце 

для відпочинку, але пригоди гарантовані для всіх!
1 - й  в е д у ч и й. А тепер саме час подумати про обід. Наступний 

іспит для хлопців.
Це конкурс 3 — «Риболовля».
2 - й  в е д у ч и й. Ви маєте зашифровані назви риб. Хто швидше 

з поданих букв складе назви риб, та команда й буде з юшкою.
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Завдання	для	гравців
ЗНААС (сазан) АР ь САК (карась)
ДУКСА (судак) СІ ТРАК (тріска)

1 - й  в е д у ч и й. Журі, скажіть нам, хто ж варитиме уху? (Ого-
лошують результати.)

2 - й  в е д у ч и й. Але уха не така вже й добра без приправ. Ма-
буть, кожна дівчина добре розуміється на смаках та запахах, тому 
й страви готує такі смачні. Отже, наступний конкурс 4 — «Спробуй 
відгадати».

1 - й  в е д у ч и й. З кожної команди виходить одна учасниця, їй 
зав’язують очі. Потім дають понюхати п’ять речовин. Якщо вона 
правильно вгадає речовини за запахом, то з перших літер назв цих 
речовин складе назву отруйної змії і скаже відповідь журі. Хто пра-
вильно вгадає, той вбереже своїх друзів від небезпечного ворога.

Завдання
Речовини: кава, огірок, банан, риба, апельсин.
Змія — КОБРА.

2 - й  в е д у ч и й. А зараз журі повідомить нам, кому ж з учасни-
ків ніякі змії не страшні! (Оголошують результати.)

1 - й  в е д у ч и й. Але на відпочинку не тільки їдять. На відпо-
чинку грають у різні ігри. Наступний конкурс 5 — «Активний від-
починок».

Команди інсценують по черзі анекдот про відпочинок (можна озвучити 
й інсценувати картини відомих художників про природу, відпочинок на 
природі, якщо є репродукції таких картин, різних для всіх команд).

2 - й  в е д у ч и й. Журі, як вам активний відпочинок? Хто ж був 
найактивнішим? (Оголошують результат.)

1 - й  в е д у ч и й. Пообідали, пограли. Тепер можна поніжитися 
на сонечку, помилуватися довкіллям.

2 - й  в е д у ч и й. Якщо уважно придивитися, то можна помітити 
багато цікавого. Отже, наступний конкурс 6 — «Цікава картина».

Уважно розгляньте малюнок і дайте відповіді на запитання до 
нього.

1. Яка пора року зображена на картинці?
2. Скільки років може бути молодій ялинці?
3. Якщо відомо, що художник малював цю картину в 1998 році, то 

чи не зможете ви відповісти, яке було літо в 1993 році: хороше 
чи погане?

Відповіді до запитань про картину
1. На картині — осінь, бо журавлі летять на південь, що неважко 

встановити, згадавши, що мурашники розміщуються біля пів-
денної частини стовбурів, крім того, південна частина мураш-
ника більш полога.

2. Ялинці 12–13 років (перші 3–4 роки ялинкові саджанці не да-
ють кілець гілочок, а потім дають кожного року по кільцю).

3. Відрахувавши від верхівки ялинки 5 кілець гілок, бачимо, 
що в 1994 році приріст стовбура незначний і гілки погано 
розвинуті. Вочевидь, у 1993 році у цій місцевості було погане 
літо.

1 - й  в е д у ч и й. Хто впорається із цим завданням, за тих можна 
не хвилюватись. У лісі не заблукають, дорогу додому знайдуть.

(Малюнки із завданнями роздаються всім командам.)
2 - й  в е д у ч и й. Хто не заблукає в лісі? З ким можна почувати 

себе впевнено?
Журі, ви вже знаєте? (Оголошують результати.)
1 - й  в е д у ч и й. Уже й вечір не за горами. Треба й додому виру-

шати. Та не все так просто. Вам треба перейти через річку.
Наш останній конкурс 7 — «Місток».
2 - й  в е д у ч и й. Хто швидше збудує місток, той швидше ді-

станеться додому. Завдання командам (на картках): уявіть собі, що 
двоє подорожніх зустрілися біля переправи через річку. Сильною 
повінню розмило місток. Від нього залишилося лише дві дошки, 
що випадково позастрявали у прибережних кущах. Обидва розгуб-
лені: як перебратися через річку? Убрід не пройдеш — глибоко. 
А обидві дошки виявилися короткими — ані перша, ані друга не 
дістає до протилежного берега. Як тут бути? Підкажіть подорож-
нім, як, не замочивши ніг, обом їм переправитися через річку. (Від-
повідь подає журі в письмовій формі.)

1 - й  в е д у ч и й. Хто ж дістанеться додому першим? Журі, про-
коментуйте відповіді команд!

2 - й  в е д у ч и й. Поки журі обговорює результати змагання, да-
вайте пограємо (вікторина, загадки…)
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Вікторина
Чи може страус назвати себе птахом? ( � Ні, птахи не говорять)
До яких пір можна йти в ліс? ( � До середини, далі — з лісу)
Чого немає в капусті й цибулі, але є в помідорах і огірках? ( � Бук-
ви «о»)
Які корені не потрібні рослинам? ( � Математичні корені або ко-
рені слів)
Які кішки зроду мишей не ловили? ( � Металеві кішки — спеці-
альні скоби на взутті для підйому на дерев’яні стовпи)

Загадки
Усі його люблять, усі чекають, а хто подивиться — кожен скри-

виться. (Сонце)
Розстелений кожушок, на нім посіяний горошок. (Небо й зорі)
Зимою спить, а влітку шумить. (Річка)
Коли нема — чекають, коли прийду — тікають. (Дощ)
Уночі спить, а вранці тікає. (Роса)

1 - й  в е д у ч и й. А зараз журі оголосить переможців. (Оголошу-
ють результати.)

2 - й  в е д у ч и й. Отже, перемога у грі, а значить, краще відпо-
чила на природі команда… (Називає.)

1 - й  в е д у ч и й. Привітаємо гравців. Побажаємо їм завжди вда-
лого й цікавого відпочинку.

2 - й  в е д у ч и й. А всім іншим — не втрачати надії на перемогу. 
Ваша щаслива подорож ще попереду.

Щасти вам!

Показуха
Цілі: розширити знання про тварин, розвивати артистичні зді-

бності дітей, уміння працювати командою.

В е д у ч и й. Сьогодні ми проведемо гру під назвою «Показуха», 
тобто на деякий час гравці команд забудуть, що вміють говорити, 
а спілкуватимуться між собою та глядачами з допомогою жестів, 
міміки та рухів. Тема сьогоднішньої гри — «Зоологія». Тому все, 
що будуть показувати команди, стосується саме тварин.

У грі беруть участь дві команди. (Команди по три учні, вибрані 
заздалегідь.)

Привітаємо їх! (Команди виходять до ведучого.)
Зараз ми дізнаємося, які вони придумали для себе назви. (Ко-

манди по черзі показують свою назву, а суперники спробують від-
гадати.)

Але цей конкурс балами не оцінюється.

Почнемо з команди 1. Отже, команда 1 має назву…, а коман-
да 2 —…

I	тур
Кожна команда (один учасник) отримує завдання з конверта. 

Відходить від своєї команди й рухами показує їй слово, що напи-
сане на аркуші. Якщо команда правильно назве слово, то отримає 
1 бал. (Варіанти слів: «хижак» і «паразит» — для 8 кл., «рибак» 
і «мисливець» — для 6, 5 кл.)

Перемогла команда… з рахунком: …

II	тур
Один учасник з команди отримує конверт із текстом пісні про 

тварин. Малює малюнок на дошці, а його друзі з команди намага-
ються вгадати назву пісні. Потім разом співають її. За правильну 
відповідь команда одержує 2 бали. (Варіанти пісень: «В траве сидел 
кузнечик», «Жили у бабусі два веселі гусі»)

Перемогла команда… з рахунком: …
Загальний рахунок: …

III	тур
Команди придумали одна для одній слова, які треба показати. 

Команда показує слово, яке їм запропонував суперник, а глядачі 
намагаються вгадати.

Якщо дадуть правильну відповідь, то команда отримує 3 бали.
(Варіанти слів для 8 кл. — «нестатеве розмноження», «регене-

рація», а для 5–6 класів — «Червона книга», «зоопарк».)
Перемогла команда… з рахунком: …
Загальний рахунок: …

IV	тур
Два учасники стають за стендом, на якому написано 10 слів — 

назви тварин. Вони їх не бачать. Один учасник з команди показує 
жестами ці слова. Якщо товариші вгадають назву тварин, то ко-
манда отримає 1 бал за кожне слово. Усього в турі можна отримати 
10 балів.

Можливі варіанти назв тварин:
1) Заєць, кенгуру, тигр, кабан, бик, папуга, пелікан, курка, верб-

люд, кінь.
2) Ведмідь, олень, змія, слон, дятел, мавпа, муха, пінгвін, морж, кіт. 

Перемогла команда… з рахунком: …
Загальний рахунок гри: …
Отже, у цій грі краще впоралися із завданнями учасники ко-

манди…
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Привітаємо їх!
За участь у грі команди нагороджуються маленькими подарун-

ками.
Цю гру можна проводити на різні теми й у різних класах. Ко-

манди можуть бути вибрані з учнів одного класу (якщо це година 
спілкування) або з двох паралельних, якщо проводимо гру в рамках 
загальношкільних заходів, наприклад «Тиждень біології», тощо.

гра «спробуй відгадати»
Тема. Хижаки
Цілі: розширити знання учнів про світ тварин, розвивати вмін-

ня робити висновки, вибирати головне, заохочувати до читання ху-
дожньої та науково-популярної літератури.

Цю гру за мотивами «Поле чудес» можна провести на виховній 
годині (для учнів 4–7 класів) або ж як позакласний захід у рамках, 
наприклад, тижня біології. Перед проведенням гри діти самостійно 
читають пізнавальну літературу про тварин, де намагаються яко-
мога більше дізнатися про тварин родин Котячі та Вовчі (тобто схо-
жих на котів та собак). Для гри вибираємо дев’ять учнів: трійки 
гравців 1, 2, 3. Усі інші учні в класі — це глядачі, які зможуть узя-
ти участь у грі із залом. Ведучий (учитель) пояснює правила гри. 
На дошці намальовано квадратики за кількістю букв у заданому 
слові. Гравці по черзі називають букви (учитель записує їх на дош-
ці, щоб не повторювались іншими гравцями). Якщо є така буква 
у слові, то ведучий її запише у відповідній клітинці, а гравець має 
право назвати наступну букву. Якщо учень помиляється, то у гру 
вступає інший гравець. Той із гравців, хто вгадає слово, буде грати 
у фіналі. Потім починається гра.

Ведучий (учитель) запрошує першу трійку гравців. Потім учи-
тель зачитує інформацію про тварину, назву якої треба вгадати. 
Учні слухають, а після розповіді ведучого відгадують слово, поки 
не визначиться переможець. Перед фінальною грою проводимо гру 
з глядачами. Глядачам ведучий читає про тварину. Учні, хто знає 
відповідь, піднімають руки. Перший, хто називає правильно тва-
рину,— переможець. Після гри з глядачами проводимо фінал для 
переможців перших трьох турів. Переможець фіналу відповідає на 
завдання супергри. Тоді він стає абсолютним переможцем.

Дітей можна заохотити дрібними подарунками.

Завдання	для	першої	трійки	гравців

Г е П А Р Д

Це найшвидший звір на Землі. Навіть не всякий автомобіль 
зможе його обігнати. Кажуть, що він може розвивати швидкість до 
112–140 км/год, але це в разі бігу на короткі дистанції. Велику ж 
відстань він долає зі швидкістю пасажирського поїзду — 70 км/год. 
Він добре пристосований до бігу. Порівняно з іншими представни-
ками родини Котячі тулуб має короткий, а ноги довгі, стрункі та 
сильні. Звір цей не вміє лазити по деревах. Полювати йому допома-
гає гострий зір. Здобиччю стають часто копитні тварини газелі та 
джейрани, бо живе він на півдні: Туркменія, Індія, у саванах Аф-
рики, Пакистані, Ірані. У самців не тільки плямисте хутро, а ще 
є на спині срібляста грива. Через 10 тижнів після народження вона 
зникає, а ще вони втрачають здатність втягувати кігті, як усі коти. 
Тому і бігає він, як спринтер, «на шипах». Його легко приручити. 
Якщо до нього добре ставитися, то він такий же відданий, як соба-
ка. І так само незамінний під час полювання. Ще руські князі ганя-
ли з ними сайгаків на степових просторах. Занесений до Червоної 
книги. Хто це?

Завдання	для	другої	трійки	гравців

Р и С ь

У супереч поширеним думкам, вона не стрибає на свою здобич 
з дерева. Вона полює крадькома або із засідки, терпляче підсте-
рігаючи, і потім безшумно нападає. Це сміливий і спритний звір. 
Полює на косуль, оленів, лосів. Особливо небезпечний узимку, 
коли у глибокому снігу застряє багато копитних тварин. Це типо-
вий мешканець тайги, хоча живе й у хвойних, мішаних і гірських 
районах. Добре лазить по деревах, скелях, добре плаває. Коли її 
основної здобичі — зайців — багато, вона далеко не йде від звичних 
місць. Коли поживи не вистачає, вирушає у мандри. Хто це?

Завдання	для	третьої	трійки	гравців

Л А С К А

Це найменший на Землі хижак. Живе у Європі, Північній Аф-
риці, Північній і Центральній Азії, Канаді. Має коричневе хутро. 
На зиму біліє повністю, разом із хвостом. У горностая, який на неї 
дуже схожий, хвіст не біліє і трошки довший. Довжина цієї ма-
ленької тварини — 17–32 см разом із хвостом. Полює переважно 
на мишей і полівок. Полює в лісах, на полях, луках, іноді в селах 
і містах. Плаває добре. По деревах майже не лазить. Гнізда робить 
у норах мишей, під коренями, серед каміння. Народжує з травня.
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Гра	з	глядачами

В О В К

Це дужий, розумний і невтомний звір. Довжина його тіла — 
1–1,6 м. Висота — близько 1 м, середня маса — 30–50 кг (до 79 кг). 
Схожий на собаку. Може пробігти за ніч 60–80 км. У разі необхід-
ності розвиває швидкість до 55–60 км/год. Може довго (два-три 
тижні) голодувати. Якщо дуже голодний — з’їдає до 10 кг м’яса, 
хоча зазвичай його добова норма — 2 кг. Основна здобич — копитні 
тварини. Але полює на гризунів, птахів, комах (сарана). Ці тварини 
живуть сім’ями. Пари в них постійні, часто на все життя. Зграя не-
велика, складається з батьків і дітей. Заради безпеки дітей батьки 
ніколи не полюють біля свого житла, а йдуть від нього на 7–10 км. 
Якщо полюють удвох, то один заганяє здобич, а другий її чекає. 
Коли полюють узимку, то намагаються загнати здобич у сніг, де 
потім її легше наздогнати і спіймати. Хто це?

Фінал

Н О Р К А

Цю тварину розводять у спеціальних звірорадгоспах. Але вона 
може жити й у природних умовах переважно в середній смузі. Має 
дуже цінне хутро. Ця тварина дуже хороша мати. Дітей у неї може 
бути до 17. Усіх вона дуже любить і оберігає. Стежить за чистотою 
в будиночку, обігріває щенят теплом свого тіла, бо вони народжу-
ються дуже маленькими (5–7 г), голими, сліпими й перші місяці жи-
вуть тільки за рахунок материнського тепла. Якщо холодно, вона за-
криває навіть лаз до гнізда. Якщо дуже жарко — досить заглиблен-
ня у підстилці. Щенята народжуються у квітні-травні. Буває дуже 
жарко. Щенятам шкідлива температура вища 35 °С. Вони можуть 
загинути від теплового удару. Тому мати робить усе, щоб їх зберег-
ти: виходить сама із гнізда, розправляє підстилку й навіть виносить 
дітей на «провітрювання», беручи кожного по черзі в зуби. Хто це?

Супергра

Т и Г Р

Це найбільший кіт на земній кулі. Має масу до 270–320 кг. 
Він житель південних країн. Довжина цього звіра (найбільших 
представників) — 4 м, 25 % з яких припадає на хвіст, але зазви-
чай 2,5–3 м. Самці значно більші. Зуби в цих звірів дуже великі. 

Ікла — 6 см. Кігті — до 10 см. Це справжні кинджали. Полює на 
досить великих тварин — оленів, кіз, баранів, свиней. Може побо-
роти коня або корову. Буває, нападає і на ведмедя. Не любить то-
вариства. Це бродяга-одинак. Поки зловить жертву, проходить до 
20–30 км за добу. Інколи подорожує на 500, 800, 1000 км. Коли сам-
ка з дітьми, то далеко не відходить. Спеціального житла не мають. 
Дуже люблять чистоту. У вихованні дітей батько участі не бере. Ці 
тварини постійних пар собі не створюють. Самка народжує двох-
чотирьох малят. З матір’ю проживають близько трьох років. На-
роджуються діти сліпі, майже голі, важать 700–1000 г, довжиною 
50 см з хвостом. Через 6–8 днів у них відкриваються очі, а через 
13–14 днів— ріжуться зуби. У 2 місяці вже пробують їсти м’ясо. 
У 3 місяці важать 10 кг, а у 2 роки — 100 кг. Живуть до 30 років. 
Занесені до Червоної книги. Хто це?

*   *   *

Тема. Калейдоскоп птахів
Цілі: урізноманітнити знання учнів про світ птахів, виховувати 

екологічне мислення, любов до природи, уміння робити висновки, 
швидко користуватися одержаною інформацією.

В е д у ч и й. У світі є так багато різних птахів. Вони маленькі 
й великі, пістряві та непомітні, хижі й рослиноїдні, птахи водойм 
та суходолу.

Сьогодні ми познайомимося з різними птахами, що прожива-
ють або ж бувають в Україні. Знайомство наше відбудеться у формі 
гри «Спробуй відгадати». У нас уже обрані три трійки гравців. Спо-
чатку в гру вступають гравці першої трійки. Я буду розказувати 
про якогось птаха, показувати малюнок, на якому його зображено, 
а ви повинні його впізнати. Переможець виходить у фінал. У гру 
вступає наступна трійка гравців. Між переможцями відбудеться 
фінальна гра, а переможець фіналу спробує свої сили в супергрі. 
Усі ж глядачі візьмуть участь у грі з глядачами. Кожен переможець 
отримає маленький приз.

Завдання	для	першої	трійки	гравців

Щ и Г Л и К

Це невеликий (завбільшки з горобця), строкатий і красивий 
птах. Впадають у очі широка червона смуга навколо дзьоба («мас-
ка»), жовті широкі смужки на чорних крилах, коричнева спина 
й коричневі плями по боках білих грудей. Політ хвилястий, «стри-
баючий».
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Тримається по перелісках, садах, парках, де недалеко є галя-
вини, порослі бур’янами. Восени і взимку зустрічається великими 
зграями, часто на заростях лопухів. Полюбляє насіння соняшнику. 
Звуки — дзвінкі, уривчасті, що часто повторюються, вигуки: «ці-
пі-піціпі, по-піть», «піть-пілі-піть..» або «фрліу-рліу…» і щебетан-
ня. Співаючи, самець швидко повертається то в один, то в другий 
бік. В Україні — гніздовий осілий птах.

Завдання	для	другої	трійки	гравців

О М е Л Ю Х

Пташка завбільшки зі шпака, але дуже своєрідна на вигляд. 
Ще здалека помітний високий «чуб» на голові, наче зачесаний 
трохи назад. Загальний тон оперення рожевувато-сірий (з кавовим 
відтінком). На горлі є велика чорна пляма. На кінці сіро-чорного 
хвоста — яскрава поперечна жовта смуга. Махові пера крил чор-
ні з білими й жовтими облямівками. Птахи підпускають близько 
до себе, і можна роздивитися також червоні плямки на кінці крил. 
По землі не бігають. На території України зустрічаються восени 
й узимку, зграями. Часто можна бачити, як вони живляться на 
ягідних деревах, кущах (горобина, калина). Звуки — неголосна, 
досить протяжна, переливчасто-дзвінка трель «свір-свір».

Завдання	для	третьої	трійки	гравців

Ч О М Г А

Найбільший серед норців, але менший від свійської качки. 
У шлюбному оперенні на голові добре помітні іржастий, який до 
краю поступово переходить у чорний, «комір» та довгий роздвоєний 
чорний «чуб» (восени та взимку «комір» та «чуб» відсутні). Верх тіла 
темно-бурий, шия й низ тіла білі, дзьоб червоний. У польоті добре 
помітні білі другорядні махові пера. У молодого птаха дзьоб жовто-
зелений, «комір» і «чуб» відсутні, щоки строкаті. Звуки цього виду 
можна передати як «ккуа», «кек-кек» або «кью-ік». Поширений по 
всій території України, крім гірських районів. Зимує на Чорному 
й Азовському морях, незамерзаючих лиманах Дніпра та Дністра.

Фінал

Т У Р У Х Т А Н

За розмірами менший за голуба, з досить довгими ногами й від-
носно невеликим дзьобом. Навесні зграї самців можна пізнати ще 

здалеку за характерним забарвленням і поведінкою. Для самців 
характерна наявність своєрідного «коміра» (довгих загнутих пер, 
які прикривають воло і груди) і «вух» (пучків видовжених пер по 
боках потилиці), забарвлення яких дуже мінливе, але в основному 
складається з чорного, рудого й білого кольорів, по-різному ском-
бінованих у кожного птаха. Під час зльоту помітне характерне за-
барвлення надхвістя: білі облямівки по боках. Навесні тримаються 
великими зграями (іноді — кілька сотень пташок) на берегах во-
дойм, вкритих підростаючою травою; восени — на піщаних косах, 
сухих луках, вигонах, полях. Звуки — у польоті зрідка тихе «кек, 
кек». В Україні гніздиться зрідка. Під час перельотів — численний 
по всій території.

Гра	з	глядачами

Б е Р К У Т

Дуже великий птах з розмахом крил до 2 м. Забарвлення дорос-
лого темно-буре (низ дещо світліший), на потилиці й задній стороні 
шиї — загострені золотисто-жовтуваті пера. У молодого птаха хвіст 
білий, з чорною смугою на кінці. У польоті на крилах з нижнього 
боку видно білий трикутник. У сидячого птаха складені крила не 
прилягають до тулуба, а трохи розставлені в сторони. Звуки — ха-
рактерне клекотіння «к’ек-к’ек-к’ек…», щось подібне до гавкання. 
Біля гнізда інколи чути писклявий крик. Оселяється серед вели-
ких лісових масивів. Це рідкісний зникаючий вид. Його занесено 
до Червоної книги.

Супергра

П У Г А Ч

Дуже велика сова з добре помітними на голові пір’яними 
«вушками» й червонуватими очима. Загальний тон оперення — 
червонувато-бурий, з чорними поздовжніми й поперечними смуга-
ми. На землі чи на дереві сидить прямо. Політ повільний, хвилепо-
дібний (низько над землею). У польоті крила довгі й широкі, а хвіст 
середньої довжини. Активний переважно вночі. Звуки — дуже ха-
рактерне «ухання», щось схоже на глибоке, але не дуже голосне 
«у-ху» або «у-ху-ху», іноді — «кве-ек». Оселяється в старих лісах 
з густим підліском. В Україні — зникаючий птах. Його занесено до 
Червоної книги.
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казка «колобок»
Тема. Вплив шкідливих звичок на здоров’я та поведінку людини
Цілі: звернути увагу дітей на шкідливий вплив на організм лю-

дини алкоголю, паління, наркотиків, небезпеку ВІЛ-інфікування 
та негативне ставлення оточуючих до людей, які мають шкідливі 
звички; сприяти становленню здорового способу життя.

Форма	заходу: виступ агітбригади (для учнів 5–7 класів)

Хід	заХоду
Звучить супровідна мелодія. На сцену виходять мама й тато.
М а м а. Жили-були собі тато й мама, і був у них синок, якого 

звали Колобок.
Т а т о. Хлопчик був веселий, кмітливий, любив гратися з м’ячем 

і до роботи не лінивий.
З’являється Колобок, який грає з м’ячем.
М а м а. І от одного разу він познайомився зі старшими хлопця-

ми, які збиралися за шкільним подвір’ям біля «бочки».
З’являються хлопці під пісню гурту «Отпетые мошенники» «Обратите 

внимание на наше воспитание».
Т а т о. Вони там поводилися зовсім не так, як удома та школі: 

грали в карти, висловлювалися нецензурно, палили, пили пиво.
М а м а. Колобку сподобалося бути поряд з великими хлопцями, 

і він став туди вчащати.
Хлопці під супровід пісні виконують танець та розігрують сценку, 

у якій показують, як вони втягують Колобка у свою компанію.
Т а т о. Через деякий час він знахабнів, став грубим, неслухня-

ним, але вважав себе дорослим і «крутим».
М а м а. І до того затьмарився йому розум, що вирішив він утек-

ти з дому, щоб відчути абсолютну свободу.
Батьки намагаються витягти Колобка з компанії, та він їх не хоче слу-

хати.
К о л о б о к (співає під мелодію пісні «Гоп-гоп-гоп» Вєрки Сердючки)

Гоп, гоп, гоп чи не гоп,
А я співаю,
Гоп, гоп, гоп чи не гоп,
Від всіх втікаю.
Гоп, гоп, гоп чи не гоп,
Я круто так гуляю.

М а м а. Біжить він собі по дорозі, а назустріч йому Сірий Вовк.
В о в к. І від кого це смердить? Це ти, Колобок! Ой, які в тебе 

зуби жовті! Що це? Цигарка? Знаєш, любчику, котись геть! Хочеш 
труїтися — твоє діло, а мене труїти не смій!

Забирає в Колобка цигарку й викидає її.
К о л о б о к. Подумаєш, правильний який! Зовсім ти здичавів, 

Вовче, у своєму лісі. Це ж так круто й модно. А ти сидиш там у глу-
шині, дичавієш, усіх друзів розгубиш.

В о в к. З такими друзями, як ти, ворогів не треба! Котися собі 
далі!

К о л о б о к. Ну й піду. Без тебе обійдуся, класні хлопці скрізь 
потрібні. (Співає.)

Гоп, гоп, гоп чи не гоп,
А я співаю.
Гоп, гоп, гоп чи не гоп,
Від всіх втікаю.
Гоп, гоп, гоп чи не гоп,
Я круто так гуляю.

З’являється Ведмідь.
К о л о б о к. О, Ведмідь! Другом будеш! Я пригощаю. (Протягує 

пивну пляшку.)
В е д м і д ь. Ти, Колобок, наче з глузду з’їхав. Я ціную своє жит-

тя і не буду труїтися алкоголем. Ось ягоди їм, молоко п’ю, медком 
ласую, спортом займаюсь. До речі, дівчатам подобаються тверезі, 
здорові хлопці. Котись собі далі! Ти мені не компанія!

К о л о б о к. Подумаєш, дівчата! Підкаблучник! Обійдуся без 
тебе! (Співає.)

Гоп, гоп, гоп чи не гоп,
А я співаю.
Гоп, гоп, гоп чи не гоп,
Від всіх втікаю.
Гоп, гоп, гоп чи не гоп,
Я круто так гуляю.

Щось мені сумно. Так хочеться веселощів. Мабуть, візьму 
шприц. Казали хлопці: так глючить. (Вистрибує Заєць.) О, здоров, 
Брате Заєць!

З а є ц ь. Колобок, ти що робиш? (Забирає в нього шприц.) Спо-
чатку до «трави» звикнеш, потім на «голку підсядеш», а згодом 
уже ніхто не допоможе: чи СНІД, чи передоз, чи ще щось — і ласти 
склеїш. Наркомани довго не живуть, та й життям це не назвеш! Ки-
дай цю забавку. Усіх друзів розгубиш!

К о л о б о к. Та не потрібні ви мені. Піду я від вас! Тільки повча-
ють усі. З дому пішов, а свободи немає. (Співає.)

Гоп, гоп, гоп чи не гоп,
А я співаю.
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Гоп, гоп, гоп чи не гоп,
Від всіх втікаю.
Гоп, гоп, гоп чи не гоп,
Я круто так гуляю.

З’являється Лисиця.
К о л о б о к. Так хочеться пригод, приколів! О, Лисичка!
Л и с и ц я. Привіт, Колобок! А чого в тебе презерватив на шиї?
К о л о б о к. Та я дорослим став, пригод шукаю, а хлопці казали, 

що він від неприємностей захищає…
Л и с и ц я. Захищає-то захищає, але тільки коли його вико-

ристовують за призначенням. Та й навіщо він тобі? Ти ще малий! 
Шалений ти хлопець. Думати не вмієш, нічого не знаєш, тільки 
«крутим» себе уявляєш! Ось відведу тебе в школу, хай тобі там роз-
кажуть що й до чого.

Бере Колобка за руку. Він пручається, але йде з нею.
Виходять Герої казки з плакатами. У кожного в руках плакат, який 

показує негативний вплив на організм тієї чи іншої шкідливої звички.
Л и с и ц я. Усім, усім це треба знати й назавжди пам’ятати. 

СНІД — загроза людству. Дізнайся про нього більше, доки не пізно, 
щоб урятувати своє життя.

В о в к. Нікотин дуже впливає на дитячий організм. Одна крап-
ля нікотину вбиває не одного, а цілих трьох коней. Що вже говори-
ти про дитину? Від нікотину жовтіють зуби, болить шлунок, серце 
працює з перевантаженням, палії постійно кашляють, у них слабне 
пам’ять.

В е д м і д ь. Алкоголь також небезпечний для дітей. Він руйнує 
мозок, судини, серце. У тих, хто п’є, хворі нирки й печінка, у них 
народжуються хворі діти.

З а є ц ь. Наркотики — це недопустимо! До них швидко звика-
ють. Люди не можуть себе контролювати й відповідати за свої вчин-
ки. Наркомани найчастіше стають злочинцями.

М а м а. Навчіться казати «ні» всьому тому, що шкодить 
здоров’ю, руйнує особистість.

Т а т о. Займіться спортом, уживайте здорову їжу. Спілкуйтеся 
з хорошими людьми — тоді й у вас усе буде «круто».

К о л о б о к. Я зрозумів, що не такий уже я «особливий». Хотів «ві-
дірватися круто», та став посміховиськом на весь ліс. Більше не буду. 
Краще спортом займусь чи танцями, а за «бочку» більше не піду!

Звучить фінальна пісня (на вибір учителя).

Шкідливі звички, усі, усі,
Тебе погублять — це знати слід.

Нам треба дбати про своє здоров’я,
Натомість губим його знову й знову.
Ми знаєм: треба кинуть палить,
Фізичні вправи щодня робить.
Ми виглядатимем досить чудово
Без сигарети, шприців, алкоголю.

У с і (разом). Будь самим собою!

*   *   *

Тема. Такі канікули
Цілі: виховувати в дітей навички здорового способу життя та 

основ гігієни, роз’яснювати вплив на організм шкідливих звичок.
Форма	заходу: сценічна вистава для учнів початкових класів.

Сцена	1
За столом сидять Буратіно й Незнайко. П’ють чай.
Б у р а т і н о. Який гарний ранок. Світить Сонце. Надворі така 

краса!
Н е з н а й к о. Ще й канікули почалися! Це просто супер!
Б у р а т і н о. Ага! Ніяких тобі уроків, учителів, домашніх за-

вдань.
Н е з н а й к о. Ніхто не повчатиме! Спи — скільки хочеш, гу-

ляй — скільки хочеш! Клас!
Б у р а т і н о. Зараз швиденько поснідаємо — і гайда на річку ку-

патися. Доїдай швидше.
Н е з н а й к о. Та не кричи, а то вдавлюся, зараз я, зараз.
Заходить Мальвіна.
М а л ь в і н а. Добрий ранок. Незнайко, Буратіно!
Р а з о м. Привіт.
Б у р а т і н о. Чого тобі?
Н е з н а й к о. Знову вчитимеш? Хочу тобі нагадати, що вже по-

чалися канікули.
Б у р а т і н о. Тож нічого до нас чіплятися зі своїми уроками.
М а л ь в і н а. А хто казав про уроки? Я взагалі-то хвилююся за 

ваше здоров’я.
Н е з н а й к а. Отакої!
Б у р а т і н о. Лікар Айболить. Може, укольчик зробиш?
Н е з н а й к о. Чи мікстурку даси?
М а л ь в і н а. Ні. Це поки що не потрібно. Краще провести про-

філактичні процедури, аніж лікувати якусь хворобу.
Б у р а т і н о. Боже! Оце так початок канікул!
Н е з н а й к о. Увесь настрій зіпсувала.
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М а л ь в і н а. А скажіть-но, хлопці, чи чистили ви зуби вранці?
Б у р а т і н о. Ми не в школі. І нікому їх не показуємо.
Н е з н а й к о. Ми — на канікулах.
М а л ь в і н а. Хлопці, для збереження здоров’я канікул немає. 

Зуби треба чистити щодня вранці й увечері. Не їсти багато солодко-
го. Ще й стоматолога регулярно відвідувати.

Б у р а т і н о. Ну це вже занадто!
Н е з н а й к о. Я лікарю не дамся! Щоб він мене отією бормашин-

кою буравив! Нізащо!
М а л ь в і н а. Так зуби ж захворіють. Що тоді робитимете?
Б у р а т і н о. Будемо їсти кашу. А поки що відчепися.
Н е з н а й к о. Залиш наші зуби у спокої.
М а л ь в і н а. А хочете знати, що думають про все ваші зуби?
Р а з о м. Ну й що?

Сцена	2

М а л ь в і н а. Ви, хлопці, зуби йдіть усе-таки почистіть, а я вам 
тим часом одну історію розкажу.

(Читає віршик про зуби. На сцені відбувається музичне інсце-
нування.)

Жили красиві зубки —
Жили і не тужили.
Та з щіткою і пастою
Не дуже щось дружили.

Любили дуже зубки
Цукерки й мармеладки
Та жувальні гумки
Й всілякі шоколадки.

Став ці красиві зубки
Злий карієс долати,
Хотів він білим зубкам
емаль всю зіпсувати.

Сміється: «Що, злякались?!
Я скоро все зруйную!
Куди б ви не сховались —
Ніщо вас не врятує».

Злякались дуже зубки
Погроз такого ката
І стали думать думки,
Як ворога здолати.

І ось зуб мудрості озвавсь:
«Хоч всіх ти нас лякаєш,
Не знаю, звідки ти узявсь,
Та нас ти не зламаєш!»

І стали зубки всіх гукать —
Щітки і зубні пасти,
Щоб помогли їм подолать
Усі оці напасті.

Як рятівний прибув десант,
Усе-усе пішло на лад:
Проклятий карієс сховався,
І більш ніде він не з’являвся.

Так пам’ятай же, юний друг:
Щоб зуби захистить від мук —
Не забувай їх регулярно
Почистить ввечері і зрання.

М а л ь в і н а. То як вам історія? Тепер зрозуміли, що зуби треба 
берегти?

Б у р а т і н о. Ну добре, добре, будемо ми зуби чистити, щоб карі-
єс їх не здолав.

Н е з н а й к о. Тепер усе? Порад більше немає? Нам можна піти?
М а л ь в і н а. А зарядку ви зробили?
Б у р а т і н о. Що? Що?
Н е з н а й к о. Це ще для чого? Ось підемо на річку: побігаємо, 

поплаваємо. Це ще краще, ніж зарядка.
Ма л ь в і н а. Ну що ви, хлопці, зарядку повинен робити кожен, 

щоб розім’яти м’язи, отримати заряд бадьорості, загартувати свій 
організм. Отож — до справи.

Хлопці починають робити вправи.
Н е з н а й к о. Це так нудно.
Б у р а т і н о. Я довго так не витримаю.
Н е з н а й к о. Де ти взялася на нашу голову?
Б у р а т і н о. Усе! Як хочеш, щоб зарядку робили, придумай 

щось цікавіше.
М а л ь в і н а. Добре, є в мене одна ідея. Уявімо собі, що ви — не 

хлопці, ви — маленькі звірятка.
Б у р а т і н о. Які загортають шоколадку у фольгу.
Н е з н а й к о. І роблять масаж.
М а л ь в і н а. І зовсім ні. Ви — веселі, грайливі, жваві пустунчи-

ки. Тому станьте в ряд — і почнемо нашу зоозарядку. (Читає слова 
вірша, а хлопці роблять вправи.)
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1. Уяви собі, що ти
Не боїшся висоти!
І крильми, а не руками,
Помахай — лети до мами.
А тепер лети до тата
І навчи його літати.

2. Ти — могутнє білченя
І стрибаєш по півдня!
З килимка на килимок,
Стриб-стриб-стриб
Та скок-скок-скок!

3. Ти — борсук! Міцний, але жах!
Сила вся — в твоїх руках.
Тож в подушку, мов боксер,
Побоксуємо тепер.

4. Подивіться: хом’ячок
Вже відлежав свій бочок.
І тому Ласунчик з нами
Спершу тупає ногами.
Потім низько присідає.

М а л ь в і н а. То як, сподобалось? Я думаю, що тепер кожен з вас 
щодня робитимете веселу зарядку.

Н е з н а й к о. Тепер уже все? Ми нарешті можемо піти на річку?
Б у р а т і н о. Там нас хлопці вже зачекались.
М а л ь в і н а. Ні, не можете.
Р а з о м. Це чому?
М а л ь в і н а. Ви, мабуть, забули, що в нас сьогодні будуть гості! 

Тому я піду зберу квітів, зроблю букети, щоб прикрасити кімнату, 
а ви назбираєте суниці й купите морозиво для десерту. А потім мо-
жете йти на річку.

Б у р а т і н о. Добре, добре.
Н е з н а й к о. Це для нас не проблема, зробимо вмить.
Б у р а т і н о. Спочатку давай збігаємо по морозиво, потім назби-

раємо ягід.
Н е з н а й к о. І на річку…

Сцена	3
Хлопці збирають ягоди та їдять їх.
Б у р а т і н о. Дивись, яка гарна ягідка, з’їм її.
Н е з н а й к о. А я — оцю. Знаєш, так значно смачніше.
Б у р а т і н о. І Мальвіна не знатиме, скільки хто з’їв.

Н е з н а й к о. Ага, а то почне знову: «Хлопці, багато ягід їсти не 
можна. Може бути алергічний висип».

Б у р а т і н о. Лікарка знайшлася, що вона там знає.
Н е з н а й к о. А як розкаже: «Не їжте, хлопці, немитих яблук, 

не їжте брудних ягід із грядки. На них багато мікробів…»
Б у р а т і н о. Тю, мікроби! Хто їх бачив? Може, їх узагалі  

немає?
Н е з н а й к о. Ой, Буратіно, а як є? Щось мені недобре.
Б у р а т і н о. І мені щось не так, може, це мікроби? Давай їх 

якось знищимо.
Н е з н а й к о. Точно, заморозимо, морозиво ж купили.
Б у р а т і н о. Правильно, з’їмо холодне морозиво, мікробів зни-

щимо, а гостям купимо, час іще є. Їдять морозиво ложками.
Б у р а т і н о. Щось мені зовсім погано, і голова болить.
Н е з н а й к о. І в мене, мабуть, температура.
Б у р а т і н о. Давай поспимо, може, хвороба і відступить.
Засинають, їм сниться сон про те, як на них нападають страшні мікро-

би. Під музику проводиться інсценування цієї історії.
Приходить Мальвіна з лікарем.
М а л ь в і н а. Лікарю, що з ними? Дивіться, ягоди на землі. 

Може, вони втратили свідомість?
Л і к а р. Совість вони втратили. Мало того, що немиті ягоди їли, 

ще й морозивом заїдали у великих кількостях. Тому й захворіли.
М а л ь в і н а. Ой, а у нас сьогодні гості. Що ж робити?
Л і к а р. Гостей запросите в інший день, а оцих двох помічників 

лікуватимете десь тиждень.
М а л ь в і н а. Дякую, лікарю, я прослідкую, щоб вони пили ліки 

вчасно.
Б у р а т і н о. Де ми?
Н е з н а й к о. Що з нами таке було?
Л і к а р. Ви захворіли.
Б у р а т і н о. Ми живі?
Н е з н а й к о. І мікроби нас не з’їли?
М а л ь в і н а. Ніхто вас не їв, але я вас буду лікувати, як лікар 

наказав.
Р а з о м. За що?
М а л ь в і н а. Бо те, що сталося з вами, буде з кожним, хто не-

слухняний.
Л і к а р. Їсть брудні овочі й фрукти та ще й морозиво у великих 

кількостях.
Л і к а р  і  М а л ь в і н а. Що, хочете хворіти?
Р а з о м. Ні!
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Б у р а т і н о. Ми відтепер будемо завжди дотримуватися правил 
гігієни.

Н е з н а й к о. І робитимемо зарядку, щоб захистити себе від хвороб.
Звучить фінальна пісня.

Буть веселим і красивим
Мріє кожен завжди,
Тож здоров’я щохвилини
Ти своє бережи.
І зробить зарядку зранку
Ти щодня пам’ятай,
Ще й почистить зуби двічі,
Друже, не забувай.
Пам’ятайте, друзі, що життя — не жарт,
Берегти здоров’я кожному пора.

А здоров’я — це здорова їжа,
А здоров’я — гігієна тіла,
Ще здоров’я — танці, спорт та ігри,
Щоб були щасливими усі ми.

Цікаві та незвичайні історії про кімнатні рослини
Ці історії можна використати як окремий матеріал для години 

спілкування або як доповнення до уроку в 7 класі.
Цілі: розширити знання учнів про кімнатні рослини, зацікави-

ти історіями і спонукати до читання художньої та пізнавальної лі-
тератури; заохотити до вирощування кімнатних рослин удома.

Хочете вірте, а хочете — ні, та сьогодні у вашій оселі вас буде 
розважати своїми найправдивішими, найцікавішими й дуже не-
ймовірними історіями людина, яку ніхто й ніколи не зміг звинува-
тити у брехні. Так, це я — барон Мюнхгаузен. Ви вже знаєте багато 
моїх найправдивіших пригод, але сьогодні я розкажу те, чого ви 
ніколи не чули. І буде вам, мої друзі, відомо, що я не тільки зна-
менитий учасник подорожей на Місяць, фантастичного полювання 
на оленів та ведмедів, почесний учасник знаменних воєнних подій, 
а ще й дуже люблю кімнатні рослини. Вас це дивує? У цьому не-
має нічого дивного. Подорожуючи різними екзотичними країнами, 
я бачив унікальні рослини й чув про них цікаві історії. Деякі з них 
я вам сьогодні й розповім.

Історія	перша
Ця дивовижна історія трапилася з одним моїм приятелем. Він 

одружився з гарною дівчиною, а на додачу, як у казці, отримав дуже 
сварливу тещу. Ця жінка була така неприємна, постійно з кимось 

лаялася та сварилася, сперечалась. І мій приятель через рік такого 
життя з веселої та говіркої людини перетворився на сумного і дра-
тівливого чоловіка, який тільки й думав про те, куди б утекти від 
тещі. Але ви ж мене знаєте. Я — людина дуже обізнана й добра. 
Тому не міг спокійно дивитися на те, як гине мій товариш. Знаючи 
багато цікавого про кімнатні рослини, я подарував йому звичайну 
примулу. І не дивуйтеся. Ця рослина зробила справжнє диво. Уже 
за рік ми з товаришем знову пішли рибалити, він почав посміхати-
ся і розказувати анекдоти. Справа дійшла до того, що вони всією 
родиною, разом з тещею, поїхали відпочивати на море. Ось так ма-
ленька квітка змінила ситуацію в родині. А знаєте чому?

Примула за зодіаком — дорослий Овен, для якого дуже важли-
вим є мир і злагода в родині. Примула завжди буде охороняти ваш 
дім від усіляких негараздів. З появою примули у вашій родині ста-
не значно менше сварок і непорозумінь. Примула буде другом усім 
знакам Зодіака, аби тільки ви хотіли з нею дружити. Про примулу 
є багато чудових легенд. Одна з них така. Апостолу Петру довірили 
ключі від царства небесного. І ось йому повідомляють, що хтось під-
робними ключами намагається відкрити ворота до раю. Від неспо-
діванки апостол випустив з рук золоті ключі. Вони впали на землю 
й перетворилися на примулу, схожу на в’язку золотих ключиків.

Історія	друга

Ось іще одна історія, яка сталася зі мною. У ній замішана квіт-
ка — Овен, але цей Овен — дитина проста й наївна, яка прагне всім 
допомогти. Хочете дізнатися що це за квітка ? Тоді слухайте. Якось 
після своїх мандрівок я дуже захворів. Трохи підлікувався, але по-
чав страждати безсонням. Я не знав що робити, та один старенький 
лікар запропонував мені такий, на перший погляд, дивний спосіб 
лікування. Треба взяти горщик з геранню, поставити перед собою 
на відстані 60 см і повільно дихати носом 10 хвилин. Такі процеду-
ри треба проводити 15 днів. Цей метод лікування називається фіто-
терапія. Ґрунтується він на тому, що листя герані виділяє в повітря 
речовини, які називають фітонцидами. Фітонциди мають здатність 
убивати мікроби. Я дуже люблю різні диковинки, тому вирішив ви-
пробувати на собі цей метод лікування. І, о диво! Через два тижні 
сон нормалізувався, і почувати себе я став значно краще.

А ще герань може допомогти й у разі інших хвороб. Якщо 
у вас отит, розітріть листочок, покладіть у вухо — біль зникне. Ге-
рань може нормалізувати артеріальний тиск, якщо прикласти на 
зап’ястя листочок цієї рослини. Якщо в кота чи собаки на вухах 
є кліщі — герань стане у пригоді й домашнім тваринам. Улітку 
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в кімнаті, де є герань, не буде мух. А ще герань захищатиме вас від 
захворювання на рак.

Герань дуже добре вживається з представниками різних знаків 
Зодіаку, крім Близнюків, які їй незрозумілі й нецікаві.

Історія	третя
А ця історія — про мою улюблену квітку, яку ще називають 

«царицею квітів». Правильно ви подумали — це троянда. Я так 
закохався в неї, що особисто, хочете вірте, а хочете ні, вивів кіль-
ка сортів, які можна вирощувати в кімнатних умовах. Тепер я ці-
лий рік можу милуватися своїми красунями. Про троянду існує 
чи не найбільше легенд і міфів, бо не тільки я захоплювався кра-
сою й ароматом цієї квітки. Без троянди не було б ні весіль, ні 
воєн, ні похорону. Здавна її використовували в косметиці, ліках, 
парфумах. В Індії вона вважалася настільки цінною, що той, хто 
принесе троянду царю, міг просити в нього що завгодно. А у Ста-
родавньому Римі народилася легенда про створення червоної тро-
янди богинею Флорою. Кажуть, що у Флору був закоханий Амур, 
проте вона тривалий час його не помічала. Але з часом Флора 
була вражена стрілою Амура, а він почав уникати богиню. Тоді 
вона розлютилась і створила квітку, яка то плаче, то сміється,— 
троянду. Така вона, троянда, за характером і є: егоїстична, ве-
редлива, вимагає до себе уваги й захоплення. Троянда — квітка-
вампір, і підходить далеко не кожній людині. За гороскопом 
вона Лев — цариця, що вимагає пестощів і турботи оточуючих. 
А якщо не звернути на неї уваги — стане ворогом вашого дому. 
Троянда-Лев добре себе почуває в родинах, де є Близнюки, Риби, 
Діви, Терези. І зовсім не може співіснувати з Овеном, Стрільцем, 
Скорпіоном і Левом.

Троянда може допомогти подолати хвороби, якщо у вас безсон-
ня, нервозність, гіпертонія. Зовсім не любить троянда сіамських 
котів. Сусідство з нею може привести до загибелі ваших улюблен-
ців. А от собаки, навпаки, добре співіснують з «царицею квітів». 
Це треба знати всім, хто тримає вдома тварин і займається вирощу-
ванням квітів.

Історія	четверта
Моя наступна історія не про мене. Я не був свідком цих подій, 

але люди, про яких я вам розповім, відомі в усьому світі.
Ще в 1795 році у Франції жила дуже вродлива жінка, яку 

звали Жозефіна Богарне. Вона була така гарна, що дуже сподо-
балася молодому генералу Наполеону Бонапарту. Серед паризь-
ких модниць Жозефіна вирізнялася тим, що не носила ніяких 

дорогоцінних прикрас, окрім вінка фіалок або букетика цих кві-
ток на сукні. На початку революції вона потрапила до в’язниці 
й уже чекала смертного вироку. Але одного дня до камери при-
йшла маленька донька охоронця і подарувала красивій жінці бу-
кетик фіалок. Жозефіна відчула, що це добрий знак. І, справді, 
вже на наступний день її звільнили. З того часу для Жозефіни 
фіалка стала символом життя і щастя. Через рік вона вийшла за-
між за Наполеона Бонапарта. Чоловік, знаючи уподобання дру-
жини, кожен рік в один і той самий день дарував їй фіалки. Але 
в 1808 році сталася прикрість. Він випадково купив квіти в бабу-
сі, яка зірвала їх на кладовищі. Жозефіна відчула тривогу. І з тих 
пір у її життя увійшли негаразди. Вона розлучилася з чоловіком 
і покинула Париж. А в 1814 році до неї в гості приїхав Наполе-
он з букетиком фіалок. Це був останній щасливий день у житті 
Жозефіни. Через два місяці вона померла. Для Наполеона дні уда-
чі також скінчилися. Зірка його зайшла, а всі великі починання 
зазнали краху. Ось така сумна історія про одну з найвідоміших 
у світі родин і одну з наймиліших квіток.

Фіалка за гороскопом — Діва. Вона не терпітиме у вашому домі 
грубощів, крику, гучної музики, скандалів. Це ніжна квітка, яка 
вимагає по відношенню до себе спокою та терпіння.

Якщо ви прийдете додому роздратовані та втомлені, ця квітка 
зможе врівноважити ваш емоційний стан. Дуже любить фіалка-
Діва непосидючих Овнів, а от симпатій до Стрільців, Близнюків, 
Скорпіонів не виявляє. Кажуть, що дуже добре мати фіалку в домі, 
де є непосидючі, вперті, агресивні діти. Вона допоможе вирівняти 
й пом’якшити їхній характер. А в поєднанні зі спокійною музи-
кою фіалка може допомогти в лікуванні різних психічних захво-
рювань.

Ось такі чудові історії я розповів вам, любі діти, сьогодні. Мо-
жете мені не вірити, але якщо ви бажаєте повної гармонії у своїй 
родині, у своїй душі, то правильно виберіть для себе друзів серед 
кімнатних рослин — і все у вас буде добре.

Я це вже зробив. І погляньте на мене: перед вами весела, здоро-
ва, щаслива й радісна людина. Такими я хочу бачити й усіх вас.
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О.	М.	Головко,	Дніпропетровська	обл.

сЦенаРії ВистУПіВ екологіЧної агітбРигади 
«ПеРВоЦВіт»

хай світ славиться любов’ю
1. Коли мене питають: «Любиш Землю, степи, озера, яблуні 

в саду?» —
Мовчу, від них не відокремлю себе й тоді, як в землю перейду.

2. Чи знайдеться на Землі людина, яка скаже про себе: «Я не люб-
лю природу»?

3. Ні! Чому, чому ж, залишившись із нею наодинці, багато хто 
стає схожим на печерного дикуна, не знайомого з елементарни-
ми правилами людської поведінки?

4. Природа з дивовижною щедрістю обдаровує нас усім, що має, 
усе ми отримуємо безкоштовно.

1. І настільки звикаємо до цього, що іноді поводимося на природі.
2. Як у власній коморі, беремо все, що хочемо, бо впевнені:

«На мій вік вистачить. Природа не збідніє».
А чи дійсно це так?
— Ой, що це?
— Це Дерево Розпачу.
— І листки на ньому якісь незвичайні.
— Так. Кожен лист — це біль Землі, крик людського серця,
дитячий зойк, стогін кожної рослини, безвихідь кожної тварини.

ПІСНЯ
Летять через селище траси, машини по трасах летять,
Потужні повітряні маси над селищем пилом курять,
З Донецька та енергодару, із Дніпропетровська до нас
Несуть тонни вихлопів і сажі, що душать всіх нас повсякчас.

Колись була довга й глибока, козацькії чайки несла,
Тепер в ній сміття і відходи, і мулом уся заросла,
І води каналізаційні стікають у бідну ріку,
Залишимо нашим нащадкам ми тільки болото, мабуть.

Одне лише звалище маєм, та й дуже далеко воно,
Тому в лісосмугах скидаєм сміття все давним вже давно.
Якщо так і далі робити, не знищувать купи сміття,
Років через десять покриє сміття Землю метрів на п’ять.

Найбільші екологічні проблеми нашого району:
1) незадовільний стан очисних споруд, водопровідних та каналіза-

ційних мереж;
2) засміченість водоохоронних зон;
3) 15–20 років тому питну воду брали для райцентру з глибини 

25–30 метрів, а сьогодні — з 80-ти;
4) 15 підприємств є забруднювачами атмосферного повітря, за 

9 місяців ними викинуто в повітря 680 тонн забруднюючих ре-
човин;

5) несанкціоновані сміттєзвалища;
6) карантинні бур’яни;
7) порушення правил полювання;
8) рибальство із застосуванням вогнепальної зброї, електростру-

му, вибухових або отруйних речовин;
9) вирубування лісосмуг.

І це далеко не все.

ПІСНЯ
Як же нам жити на рідній Землі,
Щоб зникли навіки невігласи злі,
Щоб наша квітуча і щедра Земля
Справді для людства раєм була?

К о р е с п о н д е н т. Що сталося? Чому ви такі схвильовані? 
Хтось написав скаргу? Сигнал про неподобство? Спіймали когось 
на гарячому?

Р а з о м. Людська невдячність природі не знає меж!
1. Що ми тільки не робили, щоби привернути увагу до Землі нашої!
2. Які тільки засоби не використовували!

К о р е с п о н д е н т. А ви спробуйте ще один.
1. Який?

К о р е с п о н д е н т. Найкраща зброя — це, всім відомо, сміх.
2. Отже, спробуємо.
1. Я тобі так скажу: «Немає ще в нас у районі справжньої охорони 

природи, немає. Вухами хлопаємо. Стерегти не вміємо… Все до-
віряємо, довіряємо…»

2. Так, дійсно. Ось ти спробуй до мого сусіда на дачу сунутись — 
не вийде. Усі знають, що в нього до кожної морквини струм 
підведений — це раз; на кожному яблуці дзвоник висить, та та-
кий, що мертвого розбудить,— це два; у малині — дог східно-
азіатський, тиждень не годований — це три. А тесть його (вете-
ран ГТО по стрільбі з лука) в аґрусі з дробовиком закопався. Це 
вже чотири з плюсом.© Головко О. М., 2010
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3. Та що там! Він бульби в землі колючим дротом обплутав. Знаю. 
Капкани вовчі поставив. Оце охорона!

4. А вони що роблять? Як стережуть рідну природу? Учора на річ-
ці бачив як браконьєри рибу глушили. Так бабахнули, що річка 
з берегів вийшла. Рибу потім у три грузовики складали.

5. А де ж рибнагляд безсонний?
6. Та приїхали. Тук, тук, тук на «пироге индийской». Квитанція-

ми, як хусточками, розмахують. Двигун у них — звір мезозой-
ський у дві мурашині сили.

7. Сміх та й годі. Я теж бачив. Мати рідна! З такою охороною не 
тільки рибу, а й береги розтягнуть, і воду вип’ють. Ти дай своїй 
охороні катера торпедні, порозставляй у кущах міни рогаті, во-
дойму дротом забинтуй, кнопок канцелярських скрізь настав. 
Який тоді дурень у воду полізе? Оце, я розумію, захист природи!
А що в лісі робиться? Нам же звірі на голови сіли, у вигляді шапок.

8. А де охорона? Де забори? Пропускна система де? Рюкзаки пере-
вір у кожного. Немає цього. Кому не лінь у ліс ідуть, усі підряд. 
Сьогодні я серед білого дня лося вбив, завтра — ти, а післязавтра 
в лісі тільки грибники з порожніми кошиками будуть водитись. 
Таке свідоме покоління виховаємо — на комарів полювання за-
криють.

9. А з повітрям що роблять? Дихати вже нічим. Ми ж самі неза-
баром животами догори спливати будемо. Ось поряд на заводі 
одна труба є. Везувій!!! Літаки маршрут міняють, щоб пасажи-
рів не забруднити, птахів живими каптять. А вони приходять: 
«У вас труба димить».
«Добре,— кажуть,— подумаємо». Через рік знову: «У вас труба 
димить».— «Уже займаємось»,— говорять.
А самі й думать забули.

10. Звичайно, вони ж в іншому районі живуть. А я думаю так: 
«Якщо тебе охоронять поставили, а я — керівник заводу, так 
ти штрафуй мене, негідника, з моєї ж власної кишені, з роботи 
зніми, під суд віддай… Тоді я сам на трубу фільтром ляжу, вона 
в мене на другий день чистий кисень почне випромінювати, фі-
алкою пахучою стане. Оце, я розумію, охорона природи!»
Р а з о м. Це поставило людство на межу виживання!

ПІСНЯ
А ми так хочем, щоб навколо нас не кружляв сірчистий сморід-газ,
Щоб воду і повітря чистими для майбутнього ми зберегли.

А ми так хочем, щоб людський прогрес не застилав димами синь небес,
В цій боротьбі людина програє, людина — часточка природи є.

А ми так хочем в добрім світі жить, природу, закликаєм, бережіть!
В ряди захисника її ставайте, своє майбутнє кривдить не давайте.

1. Воскресайте, камінні душі, розчиняйте серце й чоло.
2. Щоб не сказали про нас грядущі: «Їх на Землі не було».

Р а з о м. Ні, ми були, ми є, ми будемо!

ПІСНЯ
Ми покровські дітлахи, знають всі нас навкруги,
Квіти скрізь посадим, бо красу ми любим.
Любим ми своє село, хочем, щоб воно цвіло,
І щасливі щоб були покровські люди.

Молоді й завзяті ми бажаєм свята,
У житті своєму бачити прекрасне,
Дихать киснем хочем, цвітом тішить очі,
Під дощем безпечним хочем дихать босі.

Р а з о м. Ми в дружбі, у згоді живемо, природі рятунок даємо!

ПІСНЯ
Милі, добрі земляченьки, ось послухайте ви нас,
Ми сьогодні із проханням так звертаємось до вас:

1. Земля — не рабиня ваша, а мати.
2. Цінуй її, знай, шануй, охороняй,
3. Прикрашай, доглядай, величай,
4. Люби, бережи, очисти, посади.

ПІСНЯ
За синєє небо, за жовте колосся боротися треба, щоб краще жилося,
За щастя, за долю, до всього з любов’ю —
І буде вам щастя, і буде вам шана.

1. Вертаються із вирію лелеки, несуть на крилах сонце і тепло.
2. Так сонячно на серці, і так легко, не віриться, що є на світі зло.
3. Шануй, примножуй скарб неоціненний, який вручила нам свя-

та Земля.
4. Насаджуй сад, і прочищай джерела, і скривдити не дай малень-

ке пташеня.
Виносять гніздо лелеки, в якому дівчинка-лелеченя.

1. З любові взяв початок світ, існує він багато літ.
2. Любіть цей світ, щоб жити, ще ж є в серцях любові місце.
3. О, люди добрі, схаменіться!!!
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1. Ми — діти Землі, не дамо їй стати кладовищем смерті.
2. Лише б вогонь доброти, запалений на довгі роки, не згас у на-

ших серцях.
3. Ми за людяність, любов, доброту.

ПІСНЯ
Хай в серцях людей знов цвіте любов,
Хай смердючий смог не псує нам кров,
Хай ліси ростуть, хай гудуть джмелі,
Ми бажаєм жить на живій Землі.

Р а з о м. Хай світ славиться любов’ю.

ПІСНЯ
Любим ми природу нашу й поважаємо усі,
І піклуємось про неї, щоб вона жила в добрі.
Ми їй завжди допоможем, щоб не сталося біди,
Будем вчасно піклуватись про життя на цій Землі.
Я вважаю, нам потрібно більше працювати,
Бо здоров’я все залежить від природи і від нас.
Ми вкладем усі зусилля й доведемо наш талант,
Адже ця бригада супер, просто супер, вищий клас!

Приспів
Будем піклуватись усі про рослин і тварин,
Що в нас ростуть на Землі.
Не забудем ми про річки, про ліси й чистоту,
Що дарує лиш красу, лиш красу на Землі.

«здорове довкілля — це щедра і щира душа»

ПІСНЯ
Ой, чули, чули, чули, ой, чули ви чи ні?
З Покровського району юннати прибули.
Приїхали на конкурс свій голос приєднать
До тих, кому належить природу захищать.

1. З хлібом-сіллю, друзі, вас вітаємо,
2. Щастя і здоров’я від душі бажаємо!

ПІСНЯ
Доброго ранку, доброго дня,
Доброго вечора, доброї ночі,

Доброго настрою на все життя,
Щоб вистачало завжди досхочу.
Добрим оком на світ подивись,
І добром він тобі відгукнеться,
Зло підступить — йому не корись
Перед задумом добрим у серці.

1. Ми любимо свій край, річки, ставки, зелений гай.
2. Ми любимо свій чарівний світ.

Р а з о м. Вас вітає агітбригада «Первоцвіт».

ПІСНЯ
Ми покровські дітлахи, знають всі нас навкруги,
Квіти скрізь посадим, бо красу ми любим,
Любим ми своє село, хочем, щоб воно цвіло
І щасливі щоб були покровські люди.

1. Ми щасливі! Про нас дбає Україна молода.
2. На сторожі прав людини Конституція нова.
3. І стаття в ній 27 дала право на життя.
4. Із щасливим цим законом ми прямуєм в майбуття.
5. Так, ми маємо право на життя і здоров’я.
6. Але ми маємо й обов’язок — берегти своє життя і здоров’я.

Р а з о м. Щоб здоров’я міцне мати, про довкілля треба дбати!

ПІСНЯ  
(танець)

Майбуття твоє у твоїх руках.
«Про природу дбай»,— просить річка синя й гай.
Щоб здоров’я мати людям на Землі,
Дбати треба нам про озеречка малі.

Приспів
Пильнуй ти здоров’я і завтра й сьогодні,
Щоб був ти прекрасним, здоровим і модним,
Про вигляд, фігуру і душу свою подбай,
Природу шануй, поважай всі закони.
І буде лиш радість і щира й бездонна.
Тобі посміхнеться криниця, озерце і гай.

Р а з о м. Запам’ятайте це прислів’я:

«Здоров’я бережи завжди,
Оберігай завжди довкілля».
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ПІСНЯ
Людство прагне Всесвіт осягнути і себе у ньому зрозуміть,
А тривожне «Бути чи не бути?» грізно над планетою висить.

1. Я бачу Землю! Люди! Що це? Озонова діра? Така глибока!

ПІСНЯ
Вже як боги люди сильні стали,
І життя Землі у них в руках,
Та темніють дуже тяжкі рани
У земної кулі на боках.

Ми давно освоїли планету,
Впевнено крокуємо по ній,
Та проблема є у нас велика —
Гомо сапієнс це наш земний.

1. Увага! Увага! Увага! Сьогодні іскристо вирує наснага.
Щедро природа дарує всякчас, ви слухайте, слухайте, 

слухайте нас!

2. Ми віче скликаєм народне, щоб запитать самих себе:
«Допоки плюндрувать нам Землю й губити все, що ще живе?»

3. Людину будемо судити за те, що ставить над усе
Свої бажання і потреби й царем природи зве себе.

4. Судити! На суд її свавільну! Нехай розкаже, як живе,
Як хазяйнує, як полює, чом Землю рідну не шанує?
Невже АРМАГеДОНА жде?

5. Хай вийде, хай розкаже!

6. У природи все як треба!
Та ви що, звалились з неба?
Про закони теж мовчіть,
Краще всіх тут не смішіть.

7. Так чому ж ми мовчимо? Чому не діємо?

8. Чому так тремтимо? Чому ж добро не сіємо?

Лозунги
Почастішали засухи.
Замулені річки.
Суцільні сміттєзвалища.

Парниковий ефект.
Почорніли ліси.
Розорані береги.
Масові обвали.
Зменшення біологічної різноманітності.
Нестача сировинних ресурсів.
Нераціональне використання природних ресурсів.
Поширення захворювань.
Радіаційне забруднення середовища.
Озонові дірки.
Кислотні дощі.
Сельові потоки.
еродована земля.

1. Про найменші відхилення — повинні знати всі!
2. Небезпечне для багатьох — потребує підвищеної уваги!
3. Те, що несе шкоду сотням,— має бути засуджено!
4. Те, що загрожує тисячам,— повинно бути зупинено!
5. Те, що турбує мільйони,— повинно бути знищене!
6. Те, що загрожує миру і планеті,— поза законом!

7. Я не буду вам про весь світ говорити,
Про село розкажу, не чуже село, наше,
Бо за долю його в мене серце болить,
А воно не кричить і нічого не каже.

ПІСНЯ
Летять через селище траси, машини по трасах летять,
Потужні повітряні маси над селищем пилом курять,
З Донецька та енергодару, із Дніпропетровська до нас
Несуть тонни вихлопів й сажі, що душать всіх нас повсякчас.

1. Люди добрі! Де ж та Вовча, що судна ходили?
2. Де ж та рибка поділась? Чи переловилась?

ПІСНЯ
Колись була довга, глибока, козацькії чайки несла,
Тепер в ній сміття і відходи, і мулом уся заросла,
І води каналізаційні стікають у бідну ріку,
Залишимо нашим нащадкам ми тільки болото, мабуть.

3. Ліси зрубали, ріки забруднили.
4. І тисячі страшних сміттєвих ран.
5. Нашу Покровку вкрили.
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ПІСНЯ
Одне лише звалище маєм, та й дуже далеко воно,
Тому в лісосмугах скидаєм сміття всі давним вже давно,
Якщо так і далі робити, не знищувать купи сміття,
Років через десять покриє сміття Землю метрів на п’ять.

6. Губим Землю, топчем квіти, дерева ламаєм.
Що нам скажуть наші діти? Чи душу ми маєм?

7. Забруднені води, Чорнобиль, хімпроми.
Ви хочете смерті? Ви знищете все!

8. Не стерпить планета страшної утоми,
Не виросте зрубане вщерть деревце.

ПІСНЯ
Зажурилися поля, бо без захисту Земля.
Залишають нам роки, нам роки свіжозрубані пеньки.
Ой, у полі два дубки, два дубки залишились ще поки.

1. У ліс же пруться всі щасливці, туристи, рибаки, мисливці,
І криком тишу розтерзають, підлісок ніжний поламають.

2. І квіти ж перші позривають, красу тендітну розстріляють.
Багаття знову запалають, озера сітками покриють.

ПІСНЯ
Невже байдуже всім вам буде, як землям ради не дадуть,
Куди не гляне людське око — поля в амброзії цвітуть,
Ніхто землі не захищає і обробляє як-небудь,
А доли вродить щедро нива, з землі святої все гребуть.

3. Що ж це сталося з нами, люди?
Це ж як так, що нічого не буде:
Ні річок, ні гаїв, ні криниць,
Ні комах, ані звірів, ні птиці,
Ані квітів, ні трав, ні повітря.

ПІСНЯ
Милі, добрі земляченьки, Землю треба шанувать,
Кожну річечку маленьку, як святиню, зберігать.
Милі, добрі земляченьки, природу треба шанувать,
Нашим милим онученькам чистий світ свій передать.

ПІСНЯ
Все було б чудово, все було б святково
На Вкраїні нашій та й у всьому світі,
Якби ми згадали, де життя те взяли,
Що природа наша — мати рідна нам.

Приспів
Де ж ми, люди, будем жити, як не буде трав і квітів,
Як гаї усі зрубають, ріки всі повисихають?
Ми придумали машини, грізний атом розщепили,
Та природу, нашу матір, не навчились шанувати.
Молоді й завзяті, ми бажаєм свята,
У житті своєму бачити прекрасне,
Дихать киснем хочем, цвітом тішить очі,
Під дощем безпечним хочем бігать босі.

4. Знаєш ти, як це зробити?

Р а з о м. Рукава всім закотити!

4. Мурашник — обгороди!

5. Вогнище — загаси!

6. Чорний дим — не допусти!

7. Потрапивши на форум природничий,
Я раджу кожному — часу не трать!
А з юних літ бери собі за звичай
Птахам, звірятам, квітам помагать.

8. До миру кличем ми, до злагоди у світовій сім’ї,
Бо вже в Червоній книзі вся планета,
І треба дуже берегти її.

1. Захищайте Землю, захищайте!
І повітря, і воду, і веселок мости.

2. Журавлине прощання, клекотання орлів,
Яблуневе світання чорнобрових полів.

3. І правічну криницю,
Джерело степове,
І розмай, і росицю — все земне і живе.

4. На щастя, на долю шануйте тополю,
Шануйте дерева, і квіти, і трави —
І буде вам щастя, і буде вам слава.
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ПІСНЯ
Хай в серцях людей знов цвіте любов,
Хай смердючий смог не псує нам кров,
Хай ліси ростуть, хай гудуть джмелі,
Ми бажаєм жить на живій Землі.
Ні — спустошенню земель! Ні — загибелі тварин!
Ні — ефекту парників! Ні — отруєнню рослин!
Хай вирує океан, хай синіють небеса,
Хай не тануть льодники на далеких полюсах.
Наше так:
Миру і спокою!
Увазі до людини!
Замкненим циклам виробництва!
Любові й поваги до природи!
Обережності й мудрості!
Збереженню біосфери!
Фабрикам без стоків!
Розуму й науці!
Заводам без диму!
Тиші й екологічній культурі!
Зелене світло всьому, що зберігає ресурси життя!
Бережіть усе навколо, біда щоб спалить не змогла,
Бо здорове довкілля — це щедра і щира душа.

В долонях Всесвіту — життя!

1. Ось вона, наша планета!
2. Ось вона, сонцем зігріта, дощами вмита.
1. Хлібами закосичена, лісами заквітчана.
2. Горами звеличена, надрами збагачена.
1. Морями оперезана, озерами прикрашена.
2. Ріками помережана.
1. Це наша планета Земля.
2. В долонях Всесвіту — життя!

Р а з о м. Вона одна у нас, для всіх одна!
1. Увага! Увага! Увага!
2. Слухайте радіосигнали.
1. Це сигнал біди.

Р а з о м. Вони надходять з планети Земля.

З е м л я (співає)
1. Я Земля, я красива, розкішна, багата,

Я для всіх вас як рідная мати,
Я вас пестила, гріла, любила,
Так навіщо мене погубили?

2. Чом пшениця і жито не родить,
Чом зруйнований ґрунт на городі,
І рілля від вітрів висихає,
Хто, скажіть, про мене подбає?

Я хочу миру, хочу ладу,
Шукаю порятунку у агітбригади.

1. Ми молоді, веселі та кмітливі,
2. Завзяті, радісні і жартівливі.
3. Ми сповнені енергії і сил.
4. І кожен — вірний Україні дочка чи син.
1. Щодня ми пізнаєм життя.
2. І розкриваєм Всесвіту закони.
3. Ми дивимось у світле майбуття.
4. І будь-які долаєм перепони.
1. Ми мрієм ствердитись як особистість.
2. Щоб у житті всього ми досягли.
3. І твердо пам’ятаєм, що…
4. В долонях Всесвіту — життя.

Р а з о м. Пам’ятай про це і ти, і я.
З е м л я. Хто ви є?
Р а з о м. Агітбригада. «Первоцвіт» її ім’я.

1. Наш девіз.
Р а з о м. «В долонях Всесвіту — життя»!

1. Дивіться, як людей багато.
2. Давайте ж діяти завзято.
3. Що ж робити нам тепер?
4. Давайте мітинг проведем.
1. Так, ми народ, народ зберем.
2. А може, спершу доведеться.
3. Подивитись, як природі в нас живеться?
4. Зійдітесь, люди, край дороги станьте.
1. Стисніть своє серце.
2. На природу гляньте.
3. Можна і присісти, щоб, бува, не впасти.
1. Адже можна не впізнать те.
2. Що називається краса-благодать.
3. Будемо спокійні, без охів і ахів.
4. Бо побачимо ми зараз.

Р а з о м. Лісову галявину жахів.

Виходять дві бабки, співають.
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Однажды утром бабки поперлись по грибы,
Не прячьте свои шляпки, сдавайтесь без борьбы.
Коль бабкам нету средства беляш и шаурма,
То бабки переходят на подножные корма.

Б а б к и
1. Ой, Матрьона, світає…
2. Ага, край неба палає.
1. ех, люблю я природу, матір нашу.
2. Краса яка! Ой!
1. Що з тобою?
2. Ось пеньок і ось пеньок,

Тут же ріс густий лісок.
1. Так, дерева помирають, лихі люди їх пиляють.
2. Скрізь пломеніють не квітки, а смітники,

Банки, склянки та ганчір’я літають усюди…
Ю н н а т и. При такій свідомості порядку не буде.

Б а б к и (співають частівки)

1. Що з тобою, зайчику, чому знов тремтиш?
Чом на своїх лапоньках ледве ти стоїш?

З а й ч и к
Гнали мене трактором і якимсь авто,
Хтось побив зайчаток всіх, не вцілів ніхто.

2. Що з тобою, лисонько, чом на лапках трьох?
Що з тобою, лисонько, що з тобою, ох?

Л и с и ч к а
Снить про шапку лисячу кожен чоловік,
Ледь з капкану видралась, обідрала бік.

1. Що з тобою, сестронько, чом згорів весь бік?
Хто пташкам вкорочує так безжально вік?

П т а ш к а
В лісі на галявині дикуни жили,
Звали їх туристами, їли і пили.
Птиць з рогаток нищили,
Вогнище кинули й пішли.

М и с л и в е ц ь. Оце так зустріч! Яка чудова галявина!
Р и б а л к а. Давай влаштуємо пікнічок і дамо цій красі прочухана.

М и с л и в е ц ь. І постріляємо в пташок.
Р и б а л к а. Розкладемо вогнище, хай погріється лісок.
М и с л и в е ц ь. Організуємо шашличок.
Р и б а л к а. Зробимо шалашок із гілок.
М и с л и в е ц ь. Поборюкаємося серед квіток.
Р и б а л к а. Наглушимо щук і карасів.
М и с л и в е ц ь. Ох, і житуха в нас, Андрюха!
(Співають.)

если в небе птах летит — я готовлю пушку,
если лесом зверь бежит — его беру на мушку.
Зайчик, лисичка, пташка біжать до бабок.

Р а з о м. Ой, рятуйте, допоможіть.

Б а б к и (співають)
Бегите, птицы, звери, от пожилых людей,
Голодные старухи страшнее медведей. (Двічі)

Ю н н а т и
За що ж, людино, ти їх так караєш?
Чому за ворога вважаєш?

Б а б к и
1. А вони нам заважають.
2. Ми прийшли відпочивать,

Грибочків назбирать.
1. Ну, ти йдеш?
2. Та йду. А тільки боюсь. Тут вовки є? Вони страшні?
1. Це вовки страшні? Та страшнішої за тебе для природи по всьому 

світі немає. А ось і вовк.
2. Щось він якийсь такий, ледве ногами перебирає.

В о в к. О, нарешті хоч когось зустрів. Чи повимирали всі? Ти 
хто?

Ч е р в о н а  Ш а п о ч к а. Я Червона Шапочка.
В о в к. Та яка ж ти червона? Ти більше схожа на іржасту каску.
Ч е р в о н а  Ш а п о ч к а. Та це нині така екологія.
В о в к. Я теж страждаю від неї. У мене до тебе пропозиція. Ти 

не голодна?
Ч е р в о н а  Ш а п о ч к а. Та ні, я снідала.

В о в к
Та прислухайся, може, голодна? З’їж мене, будь ласка,
Не можу я вже так жити, облисів уже з цією екологією,
Їсти немає чого, замість води — кислотні дощі.
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Ч е р в о н а  Ш а п о ч к а. Ні, я до бабусі йду, йди собі далі.
Б а б к и

1. Матрон, а які тут грибочки ростуть?
2. Звичайні, нітратно-пестицидні. Ну, чого стоїш задерши голо-

ву? Гриби на землі ростуть.
1. Та страшно мені стало, шукаю зозулю, хочу спитати, скільки 

мені років залишилося жити. Ти ж бачиш, що робиться. А що 
як і з нами таке буде?

2. Я тобі й без зозулі скажу: «Мало, з такою екологією довго не про-
тягнеш, а як грибочків покуштуєш, то й до завтра не дотягнеш».

1. Тоді я не хочу грибочків, давай щось інше пошукаємо.

Б е р е з а (вся в ранах співає)
Плакала береза горькими слезами,
Мужики приперлись, тыкали ножами,
Пописали черти, ветки все загнулись,
Девять ведер сока, чтоб вы захлебнулись,
Митинг проводили здесь друзья природи
и к спине чего-то прибили, уроды.

Б а б к и
1. Матрьон. А що це за госпіталь такий?
2. Це не госпіталь, а береза.
1. А чого вона така порізана?
2. Сок брали.
1. Давай і ми візьмемо.

Б е р е з а. Ні, ні, не треба.
Б а б к и

1. Та у нас зовсім маленька баночка.
2. А баночка, дивись, якась брудна, давай підемо помиємо, і так 

болячок на кожному кроці, тут річечка є.

Д я т е л (співає)
Сел вчера на дерево, червяка хотел,
Начал дерево долбить — просто обалдел,
Клюв сломал, башка трещал, я дерево задолб,
А это было не дерево, а телеграфный столб.
(До берези.)
О, дерева ще є в нашому лісі.
Люба моя, який я радий. А тобі, я бачу, одній сумно.
Стоїш як сирота. Зараз я тебе…

Б е р е з а. Іди звідси, задовбав.
Д я т е л (чхає). Пташиний грип зовсім замучив. Ну добре, я тебе 

із собою заберу. Удома доїм.

Б а б к и
1. Ну, давай баночку помиємо.
2. Ой, біда! Люди, що це за вода?

Може, вам і добре пити, але в такій воді ми навіть баночку не 
будемо мити.

Ю н н а т и
Терпить погань всю в собі річкова водичка,
Люди, трохи совість майте, бідну річечку спасайте.

Б а б к и
1. Ой, Матрьона, сачок, сачок.
2. Який сачок? Я не сачкую.
1. Та ні, метелик летить.

М е т е л и к (співає)
Я маленькая бабочка, хоботок в росе,
Кто не знает бабочку, меня знают все.
На цветок запрыгну я, отниму нектар…

О, а де ж квіти?

Б а б к и. Де цвіли квітки, тепер смітники, бур’яни, бур’яни…
1. Ой, Матрьона, дивись, до мене щось причепилось.

Прилип, як банний лист до тазка.
1. А, так це ж лопух, і будяк, і осот. Так тут цілий гербарій, не за-

ймай, потомкам збережем: їм же треба щось лишити.

Б у р ’ я н и
Нині ми ростем не в пустирях, а на городах, у лісах.
Хрестами розчепіривши руки, стоїм, як пам’ятник, тим
Горе-трударям, що не змогли зорать і засіять луки.

Ю н н а т и. Земля не винна в цьому горі, що має таких госпо-
дарів.

Д і в ч и н к а
Квітів я нарву в букети, дома пороблю букети,
Віднесу їх на базар, принесуть ці квіточки
Грошенят мені таки.
А говорили, квітів немає.

Ю н н а т и
Та яке ж ти маєш право, що красу таку зриваєш,
Щоб надалі ти не сміла нищити красу полів, лісів.
Ти це зрозуміла?
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В е д м і д ь. О, бабки! А що це ви тут робите?
Б а б к и. Ми прийшли грибочків назбирать.
В е д м і д ь. Та які ж гриби в нашому лісі? Тут же все потравлено, 

вирубано, знищено, витоптано, спалено.
Б а б к и. Та ми це вже й самі побачили.
В е д м і д ь. А знаєте що, якщо ви хочете, щоби після вас щось 

ще лишилося вашим онукам: бережіть ліс, ліс — наше багатство.
(Співає.)

Берегите, люди, лес, люди, лес, люди, лес.
Он и так почти облез, наш лес почти облез.
Говорю вам, как медведь, как медведь, как медведь,
Что нельзя в лесу наглеть, и шуметь, и борзеть.
Все мы есть одна семья, вы и я, я и вы,
Собрались здесь мы не зря, ой, не зря,
Так давайте же дружить, в мире жить, не тужить,
Так давайте же споем всей толпой, как один,
Все вместе как один.

ПІСНЯ  
(співають усі разом на фоні танцю)

Люди від природи милості
Не чекали, а самі взяли,
А тепер у розпач кинулись:
До чого ж ми її довели?

А ми так хочем, щоб навколо нас
Не кружляв сірчистий сморід-газ,
Щоб воду і повітря чистими
Для майбутнього ми зберегли.

А ми так хочем, щоб людський прогрес
Не застилав димами синь небес,
В цій боротьбі людина програє,
Людина — часточка природи є!

А ми так хочем в добрім світі жить,
Природу, закликаєм, бережіть,
В ряди захисників її ставайте,
Своє майбутнє кривдить не давайте.

земля краси, земля любові

Між безмежних степів України, де світанок з-за Вовчі встає,
Пісня радісно лине про рідне Покровське моє.

ПІСНЯ «ПОКРОВСьКе МОЄ»
Тут пахне духмяно бузок і батьківська хата як свято,
Дитинства неспитий струмок і мами барвінок Хрещатик.

Приспів
Куди б не водили світи, я завжди додому вертався,
Покровське моє степове, колиску козацького краю.

Музика, спів пташок.
М е т е л и к. Який чудовий ранок! Малиново-золотаві промінчи-

ки ранкового сонця, маленький клаптик голубого, прозорого неба, 
ніжне мереживо чарівних хмаринок. Пурпурні листочки травинок, 
прикрашені кришталевими бусинками роси, малиновий пташиний 
передзвін, плескіт чистої річки, чарівні квіточки.

— Де це я? Що за диво?
— Це планета «Земля краси, Земля любові».
— Яка прекрасна наша Земля! Справжній рай!
(Співає. На фоні пісні танець.)

У Всесвіті безмежнім є крапелька — Земля,
Природа там чарівна: вода, ліси, поля,
Яскравим дивограєм пейзажі виграють.
Краса, життя і вічність всі разом там живуть.

Приспів
Дощами полита, росичкою зрошена, 
промінням зігріта, що сонце посилає нам,
В віночку із квітів, у сукні з шовкових трав єдина 
у світі, якої ти іще не знав.

1. Земля — унікальна планета Сонячної системи!
2. Унікальність її, перш за все, полягає в тому, що на ній існує 

життя.
3. На ній вирує життя!

М е т е л и к. Як? Планета Земля жива?
4. І не тільки жива, а й процвітає!

М е т е л и к
Так це був лише сон? Як добре!
Страшний наснився сон мені, що ніби всі на цій Землі
В Червоній книзі вже живуть і рідний дім свій не спасуть.

1. Ні. Це був не сон.
2. Так було насправді.
3. Але дуже давно.
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М е т е л и к. А розкажіть нам про це.
4. Звичайно. Про це ніколи не можна забувати. Ось чарівна палич-

ка, вона поверне нас у далеке минуле.
Р а з о м. 2007 рік.

ПІСНЯ «ОСТРОВ НеВеЗеНиЯ»  
(на фоні пісні танець)

1. Вся покрита зеленню, абсолютно вся
Крутиться у Космосі матінка-Земля.
Є на ній пустелі, і річки, і гори є,
І степи, і прерії, джунглі, тундра, море!

2. Але люди Землю вже не бережуть,
Ніби не на ній же всі вони живуть,
Ніби не потрібні кисень і вода,—
Нас підстерігає чорная біда.

3. У річки й озера хімія тече,
І каналізація, і відходи ще,
Наша річка Вовча бідна та мілка,
По сміттю і мулу Вовча протіка.

4. Добрива без догляду під дощем лежать,
Вже з криниць не можна і води набрать,
А у лісосмугах сморід і гниття —
З них давно зробили звалища сміття.

5. Нині популярні сауни й шашлик,
Нашим лісосмугам настає гаплик.
Та на все закриті очі керівництв,
Бо самі ж бувають в саунах отих.

6. І Покровське наше справжній рекордсмен,
Із хвороб, що викликав злодій-алерген.
Та палає листя, смог страшний висить,
Наче всіх бажаєм разом задушить.

7. Дуб столітній в лісі Дібрівськім згорів,
Та не наказали дурнів-паліїв,
Пікніки, весілля в лісі відзначають,
А тоді в пожежах ті місця зникають.

8. Людство прагне Всесвіт цілий осягнуть,
В Космос все упертіше пробиває путь,
Розщепило атом. Надра вигребло,
Дім свій розтоптало, Землю знищило.

9. Катастроф нащадки підростаєм ми,
І лишитись хочеться нам усім людьми.
Щоб природа добра знов була до нас,
Все живе довкола захищати час.

Люди світу! На хвилину встаньте! Слухайте!
Слухайте! Природа б’є в набат!

ПІСНЯ «ПЛАЧе ПЛАНеТА»  
(танцювальні рухи)

Плаче планета, плаче планета! 
Журиться Сонце в чорній імлі,
Вирує стихія. Погана прикмета! 
Люди, врятуйте життя на Землі!

Приспів
Хай поле буяє! Хай мати всміхнеться,
Обійме дитя у квітучім саду.
І в чистому промені серце заб’ється,
Вітаючи ранком весну молоду.

1. І тоді ми.
2. Юні екоінспектори!
3. Юні екорозвідники!
4. Юні пропагандисти!

Р а з о м. Агітбригада «Первоцвіт»

ПІСНЯ «ЧеРВОНА РУТА»  
(танцювальні рухи)

Подивись навкруги, що з природою стало:
Забруднились річки, люди всі у печалі,
Може, десь у лісах ще щебече пташина,
Але в нас у селі сум мелодії лине.

1. І ми стали на захист природи.
2. І отримали результат.
3. І можемо поділитись досвідом.
4. Звичайно, ми це робили не самі.

(По черзі.)
Школа, адміністрація, установи, підприємства, все населення.
Р а з о м. Об’єдналися з однією метою:
Пізнай природу, пізнай народ, пізнай самого себе!

1. Визначили напрямки діяльності.
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(По черзі.)
екологія:
лісу, водойм, сільського господарства,
промисловості, школи, селища,
власної садиби, рослин, тварин, заповідні території,
пропаганда, фольклор, мистецтво.

2. Ми проводили (по черзі): екологічні зльоти, творчі звіти-огляди, 
щорічні фестивалі, місячники, зелені десанти.
Р а з о м. І ось 3007 рік.

ПІСНЯ «СВЯТКОВА»
Все у нас чудово, все у нас святково
На Вкраїні нашій та й в усьому світі,
Бо ми всі згадали, де життя те взяли,
Що природа наша — мати рідна нам.

Р а з о м. Яка прекрасна Земля і на ній Людина!

ПІСНЯ «ЯК ТАКУ ТеБе Не ЛЮБиТь»  
(танець)

1. Дивлюсь на ріднії поля, неначе зачарований.
Країни щедрая Земля мені була дарована,
І світить Сонце золоте, пшеничний колос зріє.
Все розвивається, росте і серце щастям мріє.

Приспів
Як таку тебе не любить, як не дякувать небесам,
Все нас кличе: «Давай творить, бо краса вона є краса».

2. Бурхливих днів пливе ріка, а в них любов і злагода,
Бо ти солодка і терпка, немов осіння ягода.

Приспів

3. Щебечуть пташки у лісах, летить їх спів під небеса,
І цвіту полум’я в очах мене манить краса земна.

Приспів

Л.	М.	Баленко,	І.	В.	Олефіренко,	Кіровоградська	обл.

ВПлиВ теРатогеніВ на РозВиток 
ВРоджених Вад РозВиткУ

Третя світова війна оголошена. Вона ведеться проти природи, 
і природа відступає. Природний світ вмирає. Він вмирає швидко. 
Так швидко, що, якщо тенденція збережеться, природа втратить 
здатність підтримувати складні форми життя, такі, як існування 
людини…

Нам доведеться переглянути свій погляд на сучасний світ. 
У його основі — твердження, що наука, техніка і промисловість 
зможуть створити рай на землі. Мова йде про те, що наш світ не 
дуже пристосований для існування, і, щоб зробити його відповід-
ним, людина повинна систематично його трансформувати залежно 
від своїх потреб.

Сучасна людина фактично обожнювала саму себе. Але вона — 
фальшивий бог. Те, що створене нею на землі,— не рай, а кошмар, 
до якого вона сама адаптується все в меншій мірі…

Наш світ стає світом для роботів, а не для живих істот.
Едвард Голдсміт

актуалізація теми
Медична генетика в Україні набула значного розвитку та зба-

гатилася певними досягненнями. Розроблено та впроваджено на-
укові принципи медико-генетичного консультування, методи масових 
скринінг-програм деяких спадкових хвороб у дітей; розвивається пре-
натальна діагностика хромосомної та зчепленої зі статтю патології, 
проводять роботу з підвищення кваліфікації медичних працівників 
та рівня санітарної культури населення з питань спадкової патології.

Певних успіхів досягнуто в онкогенетиці. Так, доведено, що по-
рушення каріотипу деяких пухлин людини відповідає змінам уміс-
ту ДНК. Досліджують залежність між частотою генів і фенотипів 
груп крові та злоякісними пухлинами.

Успішно розвивається новий напрям — фармакогенетика, яка 
вивчає реакцію організму в людей з різними типами захворювань 
на введення лікарських препаратів. Чимало наукових колективів 
досліджують генетику психічних захворювань.

Продовжують дослідження онтогенезу людини. Унаслідок про-
ведених багаторічних досліджень Г. Д. Бердишев сформулював 
синтетичну теорію онтогенезу людини.

© Баленко Л. М., Олефіренко І. В., 2010
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В Україні продовжують спостереження та вивчення спадкової 
патології людини в період новонародженості; ендокринологічної 
спадковості в дитячому та юнацькому віці; мікроструктурних хро-
мосомних аберацій у патогенезі хвороби Дауна; описаних нових 
синдромів та особливостей аномалій хромосом; спадкової патології 
кісткової системи. Значну частину досліджень з медичної генети-
ки присвячено вивченню впливу тератогенів на розвиток спадкової 
патології тощо.

За сучасними даними експертів Всесвітньої організації охоро-
ни здоров’я, у 42–65 новонароджених із тисячі виявляють моно-
генні захворювання, 25–35 дітей мають природжені вади розвитку, 
9–12 страждають на хвороби зі спадковою схильністю. Генетичні по-
рушення спричинюють 40–70 % мимовільних викиднів, 60–70 % за-
чать закінчуються загибеллю зародка. У дитячих стаціонарах світу 
щороку кожне третє ліжко займають хворі зі спадковою патологією.

Останнім часом значно знизилася народжуваність в Україні 
й водночас, унаслідок спадкової патології, зросла майже на 30 % 
кількість захворювань, перинатальна та дитяча смертність, інва-
лідність. У структурі загальної смертності дітей віком до 5 років ге-
нетичні причини смерті становлять 48–60 %, тобто це кожна друга 
померла дитина.

Серед усіх захворювань людства перше місце у світі належить 
спадковим хворобам і хворобам зі спадковою схильністю. Якщо 
в 50-ті роки було відомо лише близько кількох сотень спадкових 
хвороб, то останнім часом їх налічується приблизно п’ять тисяч 
і їхня кількість зростає з кожним роком. Сьогодні відомо, що будь-
яке захворювання певною мірою залежить від спадкових особли-
востей організму, які також зумовлюють ступінь тяжкості хвороби 
та її прогноз.

Сучасне вчення про етіологію й патогенез вад розвитку з’яви-
лося на ґрунті успіхів ембріології, генетики, експериментальної 
тератології.

Природжені вади розвитку (ПВР) у 20 % випадків зумовлені 
порушеннями генетичного апарату клітини (мутаціями), ще 20 — 
порушеннями реалізації генетичної інформації під час ембріональ-
ного розвитку зародка під впливом шкідливих чинників середови-
ща, а решта 60 % — поєднання впливу генетичних і негативних 
чинників зовнішнього середовища.

Чинники зовнішнього середовища, що спричинюють аномалії 
розвитку зародків людей, називають тератогенами. До тератогенів 
належать деякі фізичні, хімічні та біологічні чинники: метаболічні 
розлади в матері, радіація, медичні препарати, інфекції тощо.

В екологічно несприятливих регіонах України створюються 
шкідливі умови, що спричинюють появу нових мутацій. Встанов-
лено корелятивний зв’язок між окремими видами промислового 
виробництва й частотою природжених аномалій розвитку. Гене-
тичний тягар людства загрозливо високий. Кожна людина планети 
Земля — носій 10–15 потенційно порушених генів.

Слід зазначити величезний негативний соціальний вплив спад-
кової патології на суспільство, який полягає не лише в поширенні 
хвороб, високій летальності хворих, а й у тривалій їхній госпіталі-
зації, інвалідизації та соціальній дезадаптації, а також у високій 
вартості діагностики й лікування таких захворювань.

Ось чому під час теоретичних, практичних та позааудиторних 
занять з медичної генетики значна увага приділяється вивченню 
впливу тератогенів на розвиток спадкової патології.

Цілі: поглибити знання студентів з теми, яка обговорюється; 
знати: роль спадковості й середовища у виникненні захворювань; 
сучасні дані експертів ВООЗ щодо розвитку спадкових захворю-
вань, природжених вад розвитку, хвороб зі спадковою схильністю; 
роль забруднення навколишнього середовища в розвитку спадкових 
захворювань; причини, механізми та наслідки аномалій розвитку, 
захворювань елементів заплідненого яйця та порушення заплід-
нення; про вплив тератогенів і мутагенів на виникнення аномалій 
розвитку та спадкової патології; про вплив способу життя, харчу-
вання, факторів зовнішнього середовища на розвиток злоякісних 
пухлин; роль досягнень в онкогенетиці для розвитку сучасної ме-
дицини; усвідомити роль медичного працівника в пропаганді здо-
рового способу життя та рівня санітарної культури населення з пи-
тань спадкової патології; оволодіти навичками публічного виступу 
та захисту власної позиції; продовжити розвиток пізнавального 
інтересу, творчої активності, культури мислення та спілкування, 
формування гармонійно розвиненого інтелектуала, особистісного 
світогляду, розвиток уявлення про вплив екологічних чинників 
на здоров’я людини, формування аналітичного, критичного, само-
стійного клінічного мислення майбутніх медичних спеціалістів.

Форма	проведення: телемарафон.
Обладнання: мультимедійна техніка, слайд-презентації, відео-

фільми, музичний центр, диск із музичними творами, фотовистав-
ка, виставка наукової літератури.

Методи: методи стимулювання і мотивації навчально-пізна-
вальної діяльності (метод стимулювання інтересу до навчання, ме-
тод стимулювання обов’язку й відповідальності в навчанні), методи 
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організації та здійснення навчально-пізнавальної діяльності (сло-
весні, наочні, відеометод, метод проблемного викладу, репродук-
тивний метод).

Сценарій	проведення	телемарафону
На фоні музики та слайд-презентації звучать слова «Третя світова ві-

йна оголошена. Вона ведеться проти природи, і природа відступає…»
В и к л а д а ч. Шановні колеги! Ми запрошуємо вас, усіх присут-

ніх у цій залі та людей, не байдужих до визначеної проблеми, взяти 
участь у незвичайному телемарафоні.

Зрозуміло, це умовний телемарафон, він не завершиться 
розв’язанням глобальних проблем. І проте він реальний, бо, як ні-
коли, реальні проблеми, що призвели до нього.

Високий рівень індустріалізації, необдумане й нераціональне 
використання природних ресурсів, невиконання правил з охоро-
ни навколишнього середовища керівниками підприємств, низь-
кий рівень екологічної освіти та культури населення, екологічні 
катастрофи, використання нітратів, пестицидів, гербіцидів при-
зводять до погіршення екологічної ситуації в різних країнах, 
у тому числі й в Україні. Унаслідок цього зростає забруднення 
повітря, води й ґрунту, стан якого в багатьох регіонах незадо-
вільний. Навколишнє середовище стає небезпечним для існуван-
ня людини.

У якості кого ви візьмете участь у цьому заході? Як науковець? 
політичний діяч? генетик? еколог? медичний працівник? журна-
ліст? Чи просто сторонній спостерігач? Це залежить від вас. Тільки 
пам’ятайте: навіть ця зала — це частина світу, в якому ми живемо. 
І світ цей зникає.

Уже зараз учені налічують близько 5000 хвороб техногенного 
походження.

Останнім часом значно знизилася народжуваність в Україні 
й водночас, унаслідок спадкової патології, зросла майже на 30 % 
кількість захворювань, перинатальна та дитяча смертність, інва-
лідність. Серед перинатальних смертей (померли в утробі матері 
під час вагітності, пологів і новонароджені до сьомого дня життя) 
у 18 % випадків реєструють вади розвитку. У структурі загальної 
смертності дітей віком до 5 років генетичні причини смерті станов-
лять 48–60 %, тобто це кожна друга померла дитина.

Не менш ніж 30 % перинатальної та неонатальної смертності 
обумовлено вродженими вадами розвитку і спадковими хворобами 
з іншими проявами. Аналіз причин дитячої смертності в цілому 
(рис. 1) також показує істотне значення генетичних факторів.

Рис	1.	Причини	дитячої	смертності	у	світі

За сучасними даними експертів Всесвітньої організації охорони 
здоров’я, у 42–65 новонароджених із тисячі виявляють моноген-
ні захворювання, 25–35 дітей мають природжені вади розвитку, 
9–12 страждають на хвороби зі спадковою схильністю. Генетичні 
порушення спричинюють 40–70 % мимовільних викиднів, 60–
70 % зачать закінчуються загибеллю зародка. У дитячих стаціона-
рах світу щороку кожне третє ліжко займають хворі зі спадковою 
патологією (рис. 2).

Генетичний тягар людства загрозливо високий. Кожна людина 
планети Земля — носій 10–15 потенційно порушених генів.

Серед усіх захворювань людства перше місце у світі належить 
спадковим хворобам і хворобам зі спадковою схильністю. Якщо 
у 50-ті роки було відомо лише близько кількох сотень спадкових 
хвороб, то останнім часом їх налічується приблизно п’ять тисяч 
і їхня кількість зростає з кожним роком.

Природжені вади розвитку у 20 % випадків зумовлені порушен-
нями генетичного апарату клітини (мутаціями), ще 40–50 % — по-
рушеннями реалізації генетичної інформації під час ембріонально-
го розвитку зародка під впливом шкідливих чинників середовища, 
а решта 30–40 % — поєднання впливу генетичних і негативних 
чинників зовнішнього середовища.

Отже, 50 % аномалій розвитку зумовлені порушеннями реа-
лізації генетичної інформації під час ембріонального розвитку за-
родка під впливом шкідливих чинників зовнішнього середовища. 
Чинники зовнішнього середовища, що спричинюють аномалії роз-
витку зародків людей, називають тератогенами.

Сьогодні ми з вами зупинимося на вивченні проблеми впливу те-
ратогенів на виникнення аномалій розвитку та природжених вад.

Розподіл	ролей
Старший науковий співробітник НДІ молекулярної біології та 

генетики, доктор біологічних наук __________________________
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Завідуючий відділом експериментальної генетики НДІ акушер-
ства та гінекології, доктор медичних наук ____________________

Заступник директора Інституту ендокринології та обміну речо-
вин АМН України з наукових питань Чорнобильської аварії та між-
народних відносин, кандидат медичних наук ___________________

Доцент інституту педіатрії, акушерства та гінекології АМН 
України, доктор медичних наук _____________________________

Доцент кафедри захисту материнства й дитинства Гомельського 
медичного інституту, кандидат медичних наук________________

Доцент Інституту педіатрії, акушерства й гінекології АМН Укра-
їни, порушень здоров’я, кандидат медичних наук ______________

Старший науковий співробітник відділу експериментальної 
генетики НДІ акушерства та гінекології, кандидат медичних наук  
_______________________________________________________

Провідний науковий співробітник державного фармакологіч-
но го центру МОЗ України, кандидат медичних наук____________

Старший науковий співробітник інституту молекулярної біоло-
гії АМН України, кандидат біологічних наук __________________

Старший науковий співробітник НДІ мікробіології та вірусоло-
гії АМНУ, доктор медичних наук ___________________________

Кореспондент м. Гомель
Кореспондент м. Відень
1-й ведучий
2-й ведучий

Моногенні захворювання 42–65 н.

Природжені вади розвитку 25–35 д.

Хвороби зі спадковою схильністю 9–12 д.

Мимовільні викидні внаслідок генетичних порушень 40–70 %

Загибель зародка внаслідок генетичних порушень 60–70 %

Рис.	2.	Сучасні	дані	експертів	ВООЗ	з	розрахунку	на	1000	новонароджених

1 - й  в е д у ч и й. Непередбачене лихо чекає нас від забруднення 
повітря, води, харчових продуктів, знищення озонового шару, за-
бруднення промисловими та радіаційними відходами. Усе це є по-
тенційною загрозою здоров’ю майбутніх поколінь. Уже зараз меди-
ки налічують близько 5000 хвороб техногенного походження.

1 - й  ч и т е ц ь (на фоні музики)
Людство прагне Всесвіт осягнути
І себе у ньому зрозуміть.
А тривожне «Бути чи не бути?»
Страшно над планетою висить.

2 - й  ч и т е ц ь
Нас каяття не порятує:
Потрібне не одне життя,
Щоб виносити землю тую
І чистим народить дитя.

Демонстрація відеофільму «Життя до народження».
2 - й  в е д у ч и й. Життя людини починається з тієї миті, коли 

в материнському організмі зливаються воєдино дві статеві клітини: 
жіноча й чоловіча. І тоді в ядрі новоутвореної клітини зустрічаються 
23 хромосоми батька і 23 хромосоми матері. У них записана спадкова 
інформація про всі ознаки нової людини, які віднині будуть управля-
ти індивідуальним розвитком її організму. Якщо ця спадкова інфор-
мація викривлена, нормальний розвиток зародка неможливий, і, як 
наслідок, з’являються різні аномалії розвитку й природжені вади.

1 - й  в е д у ч и й. Шановні колеги! Що таке аномалії розвитку 
й природжені вади? Що їх спричинює? Які тератогени є найнебез-
печнішими щодо формування природжених вад розвитку? На ці 
питання нам зможе дати відповідь старший науковий співробітник 
НДІ молекулярної біології та генетики, доктор біологічних наук, 
який погодився взяти участь у нашому телемарафоні.

С т а р ш и й  н а у к о в и й  с п і в р о б і т н и к  Н Д І  м о л е к у л я р -
н о ї  б і о л о г і ї  т а  г е н е т и к и ,  д о к т о р  б і о л о г і ч н и х  н а у к. 
Відкриття в генетиці свідчать, що будь-яка аномалія, функціональ-
на або органічна, котра проявляється в період новонародженості та 
причини якої закладено ще у внутрішньоутробний період, можна 
позначити терміном «природжені вади розвитку».

Отже, вади розвитку — це порушення внутрішньоутробного 
розвитку ембріона чи плода, відхилення від нормальної будови ор-
гана або цілого організму.

Розрізняють: а) спадкові аномалії та вади розвитку, які вини-
кають унаслідок мутацій; б) неспадкові, які виникають унаслідок 
ембріогенезу під впливом тератогенів; в) мультифакторіальні, які 
виникають унаслідок поєднання дії екзо- та ендогенних чинників. 
Багато аномалій генів може бути зумовлено як спадковими чинни-
ками, так і неспадковими. Наприклад, вовча паща, сліпота, глухо-
та тощо (фенокопії). Це має значення для прогнозу нащадків.
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Найлегші ступені вад розвитку 
називають аномаліями, а найтяж-
чі, що супроводжуються форму-
ванням певного зовнішнього ви-
гляду,— потворністю (рис. 3).

Бластопатія — порушення 
розвитку плідного яйця з моменту 
зачаття до 15-ї доби його розвитку.

Ембріопатія — порушення роз-
витку ембріона з 15-ї доби до 3-го мі-
сяця внутрішньоутробного розви-
тку.

Фенопатія — порушення розвитку плода з 3-го місяця онтоге-
незу до кінця вагітності.

Наука про природжені аномалії розвитку називається терато-
логією, а чинники середовища, які здатні спричинювати порушен-
ня розвитку ембріона чи плода, називають тератогенами.

Усі тератогени поділяють на класи:
Перший	клас	—	фізичні	тератогени — речовини, що спричиню-

ють мутації плода: іонізуюча радіація, рентгенівські промені, со-
нячна радіація, висока та низька температури, атмосферний тиск, 
висока температура тіла матері, гравітаційні перевантаження ві-
брації, гіпоксія (кисневе голодування) тощо. Вони призводять до 
розриву хромосом і змінюють структуру ДНК, порушують розбіж-
ність хромосом у процесі мітозу, що зумовлює мозаїцизм, моно- або 
полісомію у плода.

Другий	клас	—	хімічні	тератогени: лікарські препарати, ніко-
тин, алкоголь, наркотики, забруднювачі навколишнього середови-
ща, сполуки Меркурію, пестициди, гербіциди, деякі фарби, про-
дукти побутової хімії, харчові домішки тощо.

Перелік хімічних тератогенів дуже довгий, він включає близько 
800 різних речовин. Серед них розрізняють сильні та слабкі. Сильні 
тератогени призводять до серйозних аномалій розвитку. Слабкі те-
ратогени можуть бути причиною аномалій розвитку, але виявляють 
ці аномалії не завжди, а лише під час збігу багатьох несприятливих 
обставин. Сильними тератогенами є алкоголь, наркотики та ніко-
тин, деякі лікарські препарати (особливо протипухлинні засоби, 
талідомід, деякі антибіотики — тетрациклін, стрептоміцин, статеві 
гормони, саліцилати), отрутохімікати (гербіциди, хлоропрени, пес-
тициди, інсектициди тощо), а також забруднення довкілля.

Третій	клас	—	біологічні	тератогени — представлений віруса-
ми, мікроорганізмами та їх токсинами.

Питання	з	аудиторії
Скажіть, будь ласка, чи можливо і яким чином можна запобіг-

ти народженню хворої дитини?
С т а р ш и й  н а у к о в и й  с п і в р о б і т н и к  Н Д І  м о л е к у л я р -

н о ї  б і о л о г і ї  т а  г е н е т и к и ,  д о к т о р  б і о л о г і ч н и х  н а у к. 
Запобігання аномаліям розвитку тісно пов’язано із соціальними 
проблемами: життєвим рівнем населення та рівнем розвитку меди-
цини й медико-генетичної допомоги населенню. Найважливішими 
чинниками в профілактиці ПВР є:

1) здоровий спосіб життя населення;
2) розумне застосування ліків;
3) охорона праці, боротьба зі шкідливими умовами виробництва;
4) широка мережа МГК;
5) пренатальна діагностика;
6) санітарно-просвітницька робота, пропаганда здорового способу 

життя і медико-генетичних знань серед населення.

Питання	з	аудиторії
Скажіть, будь ласка, які періоди розвитку плода є найчутливі-

шими до дії різних тератогенів?
Н а у к о в и й  с п і в р о б і т н и к  Н Д І  м о л е к у л я р н о ї  б і о л о -

г і ї  т а  г е н е т и к и ,  д о к т о р  б і о л о г і ч н и х  н а у к. Найчутли-
вішим до дії різних тератогенів зародок буває в критичні періоди.

Критичний період — це час росту органа й утворення специфіч-
них для цього органа структур. Різні органи мають критичні періо-
ди (табл.), хоча найбільш критичним періодом практично для всіх 
органів є перший триместр вагітності. Розрізняють загальні для 
організму періоди в розвитку окремих органів.

За даними П. Г. Свєтлова, в ембріогенезі людини виділяють 
такі критичні періоди:

1) імплантація (6-та–7-ма доба після зачаття);
2) плацентація (кінець 2-го тижня вагітності);
3) перинатальний період (пологи).

Крім того, визначено критичні періоди розвитку окремих орга-
нів у пізніші терміни вагітності.

Критичні	періоди	онтогенезу

Органи
Критичні	періоди

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Мозок

Очі

Внутрішні органи

Рис.	3.	Дитина	з	вадами	розвитку
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Органи
Критичні	періоди

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Зуби

Вухо

Губи

Піднебіння

Черевна стінка

В е д у ч и й. Науковцями доведено, що серед фізичних чинників, 
здатних спричинювати аномалії розвитку, на перше місце необхід-
но поставити рентгенівські промені, а також гамма-, альфа- і бета-
випромінювання.

У нашу студію ми запросили завідуючого відділом експеримен-
тальної генетики НДІ акушерства та гінекології, доктора медич-
них наук. Хотілось би почути відповідь на питання, яке цікавить 
наших телеглядачів та й багатьох присутніх в цьому залі: Як саме 
фізичні чинники впливають на розвиток уроджених вад та спадко-
вих захворювань?

З а в і д у ю ч и й  в і д д і л о м  е к с п е р и м е н т а л ь н о ї  г е н е т и -
к и  Н Д І  а к у ш е р с т в а  т а  г і н е к о л о г і ї ,  д о к т о р  м е д и ч н и х 
н а у к. Найчутливішим до іонізуючої радіації є ядерний апарат клі-
тини. Таким чином, під час випромінювання в першу чергу уража-
ються ті клітини, які інтенсивно розмножуються.

Оскільки клітини зародка розмножуються дуже швидко і їхня 
маса збільшується в процесі розвитку в декілька разів, вони значно 
сильніше відчувають на собі дію іонізуючої радіації. Навіть на ті 
тканини дорослого організму, в яких інтенсивно відбувається роз-
множення клітин (наприклад, кістковий мозок, епітелій кишок 
тощо), радіація впливає не так сильно. Отже, на найбільш ранніх 
стадіях розвитку зародок дуже чутливий до іонізуючої радіації, 
тому в цей період необхідно уникати навіть невеликих доз. У цей 
час протипоказані рентгенівські обстеження та застосування з діа-
гностичною метою радіоактивних ізотопів.

Опромінювання вагітних під час діагностичного обстеження 
може спричинювати мікроцефалію, затримання росту й розвитку.

Терапевтичне застосування радіоактивних препаратів під час 
вагітності протипоказано. Такі препарати тератогенно діють на 
плід і руйнують щитовидну залозу.

На пізніших етапах розвитку зародок менше зазнає впливу 
іоні зуючої радіації. Іонізуюча радіація передусім уражає нервові 
клітини мозку плода, зачатки статевих залоз і залоз внутрішньої 

секреції. Але радіація навіть у кінці вагітності не призводить до 
анатомічних вад розвитку. Отже, унаслідок опромінювання в пізні 
терміни вагітності діти можуть народитися з функціональними по-
рушеннями нервової системи, статевих залоз і залоз внутрішньої 
секреції. Великі дози іонізуючої радіації спричинюють тератогенні 
аномалії, тоді як менші дози порушують структуру ДНК хромосом 
статевих клітин, тобто призводять до мутацій, які потім можуть 
виявитися в наступних поколіннях.

Найактивнішими тератогенами є іонізуюче випромінювання 
(іонізуюча радіація) та ультрафіолетові промені (УФ-промені).

Іонізуюче випромінювання — це гамма-промені, рентгенів-
ські промені, нейтрони, протони, які мають високу проникність 
у тканини й характеризуються високою біологічною активністю, 
зумовлюючи збудженість та йонізацію тканин, а також проявля-
ють сильну тератогенну дію на тканини. Особливо чутливими до 
неї є лімфоїдні та кровотворні тканини, імунна система людини та 
хромосоми їхніх ядер.

Яскравим прикладом впливу іонізуючої радіації на організм 
є аварія на ЧАеС.

Офіційно визнані забруднені території становлять 23 % площі 
Білорусі, 10 % — України, 1,5 % — Росії. Це понад 150 000 кв. км.

На цих територіях проживає понад 6 млн людей. В Україні під 
вплив наслідків аварії на ЧАеС потрапило 8,4 млн осіб, у тому чис-
лі понад 2 млн дітей. Аварія серйозно позначилася на здоров’ї на-
селення.

На рис. 4 показано різноманітні шляхи потрапляння радіацій-
них речовин до організму людини. Доза, одержана від продуктів 
харчування, питної води, кисню, який вдихають, так звана «вну-
трішня доза», становить велику частку загальної дози, отриманої 
населенням районів, що постраждали внаслідок аварії на ЧАеС.

Усі роки після аварії відзначається зростання загальної захво-
рюваності дітей, поширення захворювань нервової системи, ендо-
кринної, травної, дихальної та серцево-судинної систем, пухлинних 
захворювань, патології щитовидної залози, імунодефіциту. Збіль-
шується кількість дітей-інвалідів, дітей із природженими аномалі-
ями розвитку й рідкісними формами генетичних аномалій.

Імовірність захворювання на рак крові внаслідок опромінюван-
ня ембріона, плода ще в утробі матері в чотири рази вища, ніж за 
такого самого рівня опромінювання молодого чоловіка у віці 11–
24 років. Імовірність для малюка народитися з аномаліями почи-
нається в разі отримання матір’ю лише 2 мев за час вагітності на 
ділянку живота.
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Рис.	4.	Основні	джерела	доз	опромінювання,	отриманих	унаслідок	аварії

Ймовірність	розвитку	лейкемії	(раку	крові)	залежно	від	віку	опромінювання

Вік	опромінювання Ймовірність	лейкемії	(доза	в	зівертах),		%

В утробі матері 1,25

До 10 років 0,65

11–24 роки 0,35

Особливу тривогу викликає порушення репродуктивної функ-
ції (тимчасова або постійна стерильність жінок і, особливо, чолові-
ків фертильного віку), гормональний дисбаланс у дівчат, зниження 
народжуваності, збільшення смертності, у т. ч. дитячої, особливо 
через природжені вади розвитку, зменшення кількості працездат-
ного населення.

Є ще один страшний наслідок Чорнобильської катастрофи, поки 
ще не усвідомлений. Населення України починає вимирати: нас дав-
но вже не 51, а всього лише 46 млн. Про це свідчить не тільки вікова 
смертність серед дорослого населення, а й рекордна у світі кількість 
патологій серед немовлят: 15–20 випадків на кожні 100 дітей.

Результати досліджень свідчать про дворазове збільшення 
швидкості мутацій серед опромінених сімей.

Порушення генетичного апарату несе в собі потенційну небез-
пеку злоякісних ушкоджень і передавання нащадкам різних ано-
малій. Це насамперед лейкози, пухлини, генні мутації, які вияв-
ляються у вигляді спонтанних викиднів, розумової відсталості, 
підвищеної смертності плода, немовлят, збільшення частоти вро-
джених вад розвитку.

Тому так важливо додержуватися правил радіаційної безпеки 
і протипроменевого захисту пацієнтів і медперсоналу в разі будь-
якого застосування іонізуючого випромінювання, з обережністю (ви-
нятково за показанням) застосовувати іонізуюче випромінювання для 
діагностики, по можливості замінюючи його на безпечніші методи.

Інші фізичні чинники, що можуть спричинювати аномалії,— це 
висока температура тіла матері, гравітаційні перевантаження, ві-
брації, гіпоксія (кисневе голодування). На ранніх стадіях розвитку 
зародки чутливіші до гіпоксії — вагітність закінчується викиднем. 
У пізніші періоди вагітності гіпоксія спричинює аномалії розвитку 
головного мозку, що може виявлятися розумовою відсталістю.

В е д у ч и й. Шановні колеги! А зараз у нас прямий зв’язок з Від-
нем. На міжнародному форумі, де розв’язуються проблеми еколо-
гічних та медико-біологічних наслідків аварії на Чорнобильській 
АеС, присутній і наш кореспондент. Що цікавого Ви можете від-
мітити в роботі форуму?

К о р е с п о н д е н т. На міжнародному форумі, що відбувається 
у Відні й у роботі якого беруть участь представники різних між-
народних організацій, зокрема ООН, МАГАТе, зазначалося, що 
Україна перебільшує наслідки Чорнобильської катастрофи, осо-
бливо щодо впливу на здоров’я своїх громадян. Україну звинува-
тили в тому, що ми свідомо вводимо світову спільноту в оману. Та 
чи так це? Невже ми справді перебільшуємо наслідки катастрофи, 
намагаючись таким чином «вибити» зі світового співтовариства по-
більше грошей на їх ліквідацію? З цими та іншими запитаннями 
ми звернулися до заступника директора Інституту ендокринології 
та обміну речовин АМН України з наукових питань чорнобильської 
аварії та міжнародних відносин, кандидата медичних наук.

З а с т у п н и к  д и р е к т о р а  І н с т и т у т у  е н д о к р и н о л о -
г і ї  т а  о б м і н у  р е ч о в и н  А М Н  У к р а ї н и  з  н а у к о в и х  п и -
т а н ь  Ч о р н о б и л ь с ь к о ї  а в а р і ї  т а  м і ж н а р о д н и х  в і д н о -
с и н ,  к а н д и д а т  м е д и ч н и х  н а у к. Ми й досі не володіємо всією  
інформацією про масштаби катастрофи, Але й тієї, яку маємо, 
достатньо, аби стверджувати, що вони є вкрай негативними для 
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мільйонів українців. Накопичений досвід вивчення впливу Чорно-
бильської катастрофи на здоров’я людей переконливо свідчить, що 
найбільше її наслідки проявилися передусім у збільшенні захворю-
вань щитовидної залози.

Сьогодні спостерігається підвищення захворюваності на рак щи-
товидної залози насамперед серед осіб, які у квітні 1986 року були 
в дитячому (0–14 років) або підлітковому (15–18 років) віці. Пере-
конливим доказом цього є існуюча динаміка цієї патології. Якщо, 
наприклад, у 1981–1985 роках серед дітей і підлітків України щоріч-
но реєструвалося в середньому 12 випадків цього захворювання (5 — 
серед дітей та 7 — серед підлітків), то, починаючи з 1990 року, коли 
вперше було зафіксовано значне підвищення кількості прооперова-
них протягом року осіб, яким на момент аварії виповнилося 0–18 ро-
ків, кількість їх постійно збільшується. Скажімо, у 2003–2008 роках 
вона становила щорічно близько 370 випадків (277 у дітей та 93 у під-
літків), тобто в середньому збільшилася в 30 разів. Упродовж 1986–
2008 років в Україні з приводу раку щитовидної залози прооперовано 
3901 хворого, які на момент аварії були дітьми й підлітками.

На початок 2009 року на обліку в медичних закладах системи 
охорони здоров’я перебувало 2 млн 381 тис. 297 постраждалих осіб, 
серед яких 408 248 дітей. В автоматизованому вигляді інформація 
на 2 млн 264 тис. 574 особи є в базі даних Державного реєстру Укра-
їни осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.

К о р е с п о н д е н т. У нас є ще одне запитання: Чи є статистика 
стосовно постраждалих від Чорнобильської катастрофи?

З а с т у п н и к  д и р е к т о р а  І н с т и т у т у  е н д о к р и н о л о г і ї 
т а  о б м і н у  р е ч о в и н  А М Н  У к р а ї н и  з  н а у к о в и х  п и т а н ь 
Ч о р н о б и л ь с ь к о ї  а в а р і ї  т а  м і ж н а р о д н и х  в і д н о с и н , 
к а н д и д а т  м е д и ч н и х  н а у к. За післяаварійні роки інвалід-
ність, пов’язану з наслідками Чорнобильської катастрофи, отрима-
ли понад 120 тис. осіб. На обліку в лікувальних закладах перебуває 
82 924 інваліди дорослого віку та 1836 дітей до 14 років включно 
й інваліди з дитинства. Показники смертності дорослого постражда-
лого населення, як і показники захворюваності, дещо підвищилися 
порівняно з минулим роком і становлять 19,4 на 1 тис. постражда-
лого населення (у 2004 році — 19,33). Структура смертності зали-
шається незмінною й не відрізняється від такої у непостраждало-
го населення. Смертність дитячого населення також залишається 
практично на одних і тих самих показниках — 0,62–0,68 на 1 тис. 
відповідного контингенту. Минулого року відбулося зниження по-
казника дитячої смертності до 0,54. У структурі дитячої смертності 
перше місце постійно утримують травми та отруєння, які минулого 

року забрали життя 89 дітей із 222 померлих, вроджені вади розви-
тку та злоякісні новоутворення.

К о р е с п о н д е н т. На форумі представники різних громадських 
організацій демонстрували відеоматеріали. Пропоную перегляну-
ти один з цих матеріалів, який відображає жахливі генетичні на-
слідки аварії на ЧАеС.

Показ фотографій під музику.
В е д у ч и й. Розглядаючи проблему Чорнобильської катастрофи 

з позиції її впливу на біологічну систему «вагітна жінка — плід — 
дитина», на підставі всебічних досліджень АМН України, можна 
в цілому констатувати, що вивчення медичних наслідків аварії сто-
совно стану здоров’я вагітних жінок та їх нащадків залишається 
актуальним питанням.

Наших телеглядачів цікавить питання, чи проводилися науков-
цями АМН України моніторингові дослідження, і якщо так, то які 
результати цих досліджень. На це питання дасть відповідь д. м. н., 
професор інституту педіатрії, акушерства й гінекології АМН України.

П р о ф е с о р  і н с т и т у т у  п е д і а т р і ї ,  а к у ш е р с т в а  й  г і н е -
к о л о г і ї  А М Н  У к р а ї н и ,  д о к т о р  м е д и ч н и х  н а у к. Чорно-
бильська аварія, унаслідок якої сталося радіонуклідне забруднен-
ня великих територій України та інших суміжних країн, значно 
погіршила екологічну ситуацію в Україні.

Рис.	5.	Частота	ускладнень	вагітності	й	пологів	у	жінок,	що	мешкають	
у	радіаційно-контрольованих	районах	України
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Моніторинговими дослідженнями, проведеними нами разом 
з японськими вченими, встановлено, що в перші післяаварійні роки 
спостерігається значне підвищення таких ускладнень під час вагіт-
ності й пологів, як пізні гестози, маткові кровотечі, анемії (рис. 5).

Ці ускладнення поєднувалися з різними змінами у фетопла-
центарному комплексі та накопиченням радіонуклідів у плаценті. 
Наші дослідження дозволили виявити накопичення радіонуклідів 
у плаценті протягом усього післяаварійного періоду (рис. 6).

При цьому в останні роки збільшується вміст радіонуклідів 
у кістковій тканині мертвонароджених, матері яких мешкають 
у радіаційно контрольованих населених пунктах (рис. 7).

Рис	6.	Накопичення	радіонуклідів	у	системі	«мати	—	плацента	—	плід»

Рис.	7.	Вміст	радіонуклідів	у	кістковій	тканині	плодів	за	останні	три	роки

У разі детального дослідження плацент, які мали накопичення 
радіонуклідів, виявляються зміни плацентарного бар’єру, наяв-
ність дистрофічних процесів, а також збільшення кількості клітин 
з ознаками апоптозу. Усе це може спричиняти появу різних пери-
натальних порушень під час вагітності.

Сьогодні серед усіх негативних чинників Чорнобильської ка-
тастрофи залишається зовсім не вивченою дія стронцію та інших 
радіонуклідів на кісткові тканини. Необхідність вивчення цього 
питання зумовлена наявністю загрозливих даних щодо динаміки 
стану здоров’я дітей, які постійно мешкають у радіаційно контро-
льованих районах. У цих дітей, за нашими даними, патологія кіст-
кової системи виявляється вдвічі частіше, ніж у дітей з «умовно 
чистих» регіонів (рис. 8)

Рис	8.	Частота	клінічних	порушень	кісткової	системи

Вивчення особливостей психічного та інтелектуального роз-
витку першого покоління нащадків опромінених у дитячому віці 
матерів свідчить, що ці діти в усі періоди свого розвитку мають 
більш низьку рухливість нервових процесів, більш нестійку увагу 
та знижені процеси фіксованої пам’яті. Їх розумова працездатність 
схильна до швидкого виснаження порівняно з дітьми з «умовно 
чистих» районів.

Важливими залишаються питання щодо виникнення мута-
генних ефектів успадкованого характеру, особливо в нащадків 
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ліквідаторів Чорнобильської катастрофи. Так, з допомогою вико-
ристання методу молекулярних зондів нами не виявлено вірогідної 
різниці щодо зазначених успадкованих мутацій у дітей, які наро-
дились у батьків-ліквідаторів, та дітей із контрольних груп.

Однак у дітей, народжених від вагітності, що настала протягом 
першого місяця після припинення виконання батьком ліквідатор-
ських робіт на ЧАеС, рівень успадкованих мутацій майже вдвічі 
рази вищий, ніж у дітей від вагітності, що настала через один і біль-
ше місяців після закінчення батьком ліквідаторських робіт.

Рівень	мутації	(у	дітей)	із	сімей	ліквідаторів		
Чорнобильської	катастрофи	та	контрольної	групи

Зонд

Контрольна	група	дітей
Діти,	які	народилися	у	батька	—	

ліквідатора	аварії	на	ЧАЕС
кіль-
кість	
бендів

кіль-
кість	

мутацій

рівень	
мутацій	
на	бенд

кіль-
кість	
бендів

кіль-
кість	

мутацій

рівень	
мутацій	
на	бенд

р

СеВ 1 137 19 0,1387 114 19 0,1667 >0,05

СеВ 15 124 4 0,0323 100 0 0

СеВ 72 135 3 0,0222 109 2 0,0183 >0,05

СеВ 42 120 1 0,0083 81 0 0

СеВ 36 128 0 0 91 2 0,022 >0,05

Всього 644 27 0,0419 495 23 0,0465

Отже, Чорнобильська катастрофа значно ускладнила екологіч-
ну ситуацію в нашій країні, але, окрім радіаційних чинників, є чи-
мало інших факторів, що негативно впливають на стан здоров’я ді-
тей. Серед цих факторів, що негативно впливають на стан здоров’я 
дітей, суттєве місце посідає забруднення питної води. Це забруд-
нення зумовлене, головним чином, впливом різних хімічних речо-
вин унаслідок діяльності окремих галузей промисловості.

Основні	токсичні	компоненти	стічних	вод	різних	підприємств

Основні	токсичні	компоненти	стічних	вод
Галузі	народного	
господарства

Важкі метали, сполуки Феруму, ціаніди, 
роданіди

Чорна металургія

Мідь, цинк, свинець, олово, хром, молібден, 
ванадій та інші важкі метали

Кольорова металургія

Високомінералізовані шахтні води Вугільна промисловість

Важкі та кольорові метали Гірничорудна промисло-
вість

Основні	токсичні	компоненти	стічних	вод
Галузі	народного	
господарства

Феноли Газова й коксохімічна 
промисловість

Нафта й нафтопродукти (гас, бензин, мазут) Нафтова й нафтохімічна 
промисловість

Важкі метали, радіонукліди Атомна енергетика

Луги, кислоти, солі, пестициди, детергенти, 
важкі метали, поверхнево-активні речови-
ни, продукти органічного синтезу

Хімічна промисловість

Важкі метали, радіонукліди, компоненти 
ракетного палива, нафтопродукти

Військово-промисловий 
комплекс

Нафта й нафтопродукти Водяний транспорт

Феноли, крезоли, ортокрезоли, меркаптани, 
лігнін

Целюлозно-паперова про-
мисловість

Барвники, детергенти Текстильна промисловість

Сапоніни, хлорорганічні пестициди Цукрова промисловість

Інсектициди, гербіциди, дефоліанти, фосфа-
ти, нітрати, сечовина, гній

Сільське господарство

Фосфати, детергенти, органічні сполуки, 
солі, луги, кислоти

Міське комунальне госпо-
дарство

Антибіотики, фармацевтичні препарати, 
бактеріальне забруднення

Медична промисловість

В е д у ч и й. Шановні колеги! А зараз у нас на зв’язку Білорусія.
Група вчених кафедри захисту материнства й дитинства Го-

мельського медичного інституту після аварії на Чорнобильській 
АеС проводила дослідження на базі санаторію підприємства «Хім-
волокно», що за 100 км від Гомеля. Наш кореспондент зустрівся 
з доцентом кафедри захисту материнства й дитинства Гомельсько-
го медичного інституту, який погодився відповісти на наші запи-
тання і поділитися результатами своїх досліджень.

К о р е с п о н д е н т. Основне питання, яке турбує людство: Яке 
майбутнє очікує населення забруднених радіацією районів?

Д о ц е н т  к а ф е д р и  з а х и с т у  м а т е р и н с т в а  й  д и т и н с т в а 
Г о м е л ь с ь к о г о  м е д и ч н о г о  і н с т и т у т у ,  к а н д и д а т  м е д и ч -
н и х  н а у к. Свої дослідження ми розпочали у 2002 р. в санаторії 
підприємства «Хімволокно», що за 100 км від Гомеля. У цьому са-
наторії всі роки після аварії на Чорнобильській АеС проходять ре-
абілітацію діти з найзабрудненіших районів Білорусії — Хойніць-
кого, Буда-Кошельовського, Брагінського.
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Лікарі відібрали 300 дівчаток, які народилися в 1986–1990 рр., 
тобто під час аварії, і протягом наступних трьох років. На той час 
дівчаткам було по 12–14 років.

За півтора року досліджень лікарі одержали приголомшливі 
результати. Антропометричні дослідження (вимірювання зросту, 
маси тіла, об’єму грудної клітки, кінцівок) довели, що в дівчат 
з чорнобильської зони всі показники нижчі за норму. Але ширина 
плечей у них перевищувала норму. У ділянці передпліччя, плечей, 
на ногах відзначалося інтенсивне оволосіння.

Далі вчені зіткнулися з більш серйозними патологіями. Як пра-
вило, у віці 12–13 років у дівчат починається менструальний цикл. 
У жодної з 300 відібраних менструацій не було відзначено. Дані 
УЗД показали, що і внутрішні органи дівчат (матка, яєчники) не-
дорозвинені й за розмірами значно менші, ніж у однолітків із бла-
гополучних районів. Серед цих трьохсот дівчат була одна, в якої 
внутрішні статеві органи взагалі були відсутні. У неї не було мат-
ки. Ця дівчинка ніколи не зможе стати матір’ю. Поки ми не маємо 
права робити які-небудь наукові висновки. Якби на 10 тис. дослі-
джуваних ми знайшли хоча б трьох дівчат з аналогічними вадами 
розвитку, тоді можна було б говорити про те, що відбулася страшна 
фізіологічна катастрофа. Однак у лікарів немає коштів на деталь-
ніші дослідження.

Група дійшла висновку, що причина змін криється в гормо-
нальному дисбалансі. Під впливом радіації в дівочому організмі 
виробляється величезна кількість гормону тестостерону. Це чоло-
вічий гормон. Він наявний у організмі кожної жінки, але коли його 
занадто багато, то жінка може втратити жіночі ознаки. Учені обе-
режні у своїх прогнозах. Проте результати їхніх досліджень свід-
чать, що населення районів Білорусі, України й Росії, що потерпі-
ли від аварії, приречене на виродження. Однак лікарі вважають, 
що процес зворотний. Урятувати здоров’я дівчат з чорнобильської 
зони в принципі можна. Для лікування їм вистачило б здорового 
харчування і вітамінів. Але річ у тому, що від радіації постражда-
ли, в основному, жителі сільської місцевості — із сіл і маленьких 
міст. А на селі, як правило, харчуються продукцією з власних го-
родів, грибами, зібраними в місцевому лісі, молоком від корів, які 
пасуться на забруднених луках.

В е д у ч и й. Бурхливий розвиток цивілізації, особливо в остан-
ні десятиріччя, призвів до погіршення екологічної ситуації на 
нашій планеті. Дія різних шкідливих чинників, забруднення на-
вколишнього середовища, а нерідко їх поєднаний вплив, значно 
порушили екологічну рівновагу в системі «людина — довкілля». 

Підтвердженням цьому є той факт, що у промислово розвинених 
регіонах нашої країни, в яких відмічається забруднення довкілля 
хімічними речовинами тератогенної дії, спостерігається погіршен-
ня демографічної ситуації та підвищення показників дитячої за-
хворюваності.

Про вплив хімічних тератогенів на розвиток захворювання у ді-
тей та розвиток природжених вад нас проінформує кандидат ме-
дичних наук, доцент інституту педіатрії, акушерства й гінекології 
АМН України.

Д о ц е н т  і н с т и т у т у  п е д і а т р і ї ,  а к у ш е р с т в а  й  г і н е -
к о л о г і ї  А М Н  У к р а ї н и ,  п о р у ш е н ь  з д о р о в ’ я ,  к а н д и д а т 
м е д и ч н и х  н а у к. Усі хімічні речовини, що розповсюджуються 
за межі промислового об’єкта, мають назву токсикантів, які саме 
і спричиняють токсикоінфекцію води. Крім того, шкідливу дію 
справляють і так звані ксенобіотики, тобто токсичні речовини зви-
чайного походження. Перелік ксенобіотиків, що надходять до на-
земних та водних екосистем, з кожним роком збільшується.

Розглядаючи негативний вплив токсикантів на стан здоров’я ді-
тей, необхідно зазначити, що забруднення питної води сполуками 
Нітрогену є досить поширеним явищем, здебільшого в населених 
пунктах сільськогосподарських регіонів. Зважаючи на високу па-
тологічну дію нітратів, цей факт викликає особливе занепокоєння, 
тому що діти раннього віку більш чутливі до дії нітратів, ніж дорос-
лі. Гостре нітратне отруєння у дітей у 7–8 % випадків закінчується 
летально.

Вивчення медичних наслідків нітратного забруднення довкіл-
ля на здоров’я дітей проводилося в багатьох країнах світу. Існують 
дані, які свідчать, що ці токсиканти викликають серйозні метабо-
лічні порушення, є обтяжливим фоном для розвитку онкогемато-
логічних захворювань, а також інсулінзалежного цукрового діабе-
ту в дітей. Дослідженнями українських учених, що проводилися, 
головним чином, у Полтавському регіоні, доведена негативна роль 
нітратів у патогенезі виникнення безсимптомної метгемоглобіне-
мії, вродженої гіпоксії, хвороб органів травлення, а також пору-
шення стану вегетативної нервової системи.

Значне місце в екопатології дітей посідає забруднення солями 
важких металів. Підвищення вмісту ртуті в повітрі навколишньо-
го середовища є серйозною загрозою погіршення стану здоров’я ді-
тей, особливо тих, хто вже має хронічні захворювання.

За даними спеціалістів нашого Інституту та Інституту медичної 
праці, у результаті вивчення стану здоров’я дітей, які проживають 
у м. Горлівці, у регіоні Нікітського ртутного комбінату, а також 
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унаслідок обстеження дітей у школах, де були випадки забруднен-
ня ртуттю навчальних приміщень, встановлено, що промислові ви-
киди ртутного комбінату та вторинні джерела забруднення ртуттю 
приміщень негативно позначаються на показниках здоров’я дітей, 
рівні та структурі загальної захворюваності.

Отже, вкрай необхідно, щоб педіатри разом з гігієністами вжи-
вали всіх необхідних заходів із профілактики негативної дії рту-
ті на стан здоров’я, а у випадках, коли ця дія відбулася, — захо-
дів з ліквідації її наслідків, з обов’язковим моніторингом стану 
здоров’я постраждалого контингенту дітей.

Ще одним екологічно негативним чинником стосовно здоров’я 
дітей є підвищений уміст свинцю в довкіллі. Це, зокрема, населені 
пункти, розташовані неподалік автомобільних магістралей. У ці-
лому можна зазначити, що підвищений рівень свинцю в організмі 
дітей у першу чергу негативно позначається на їхній інтелектуаль-
ній сфері у зв’язку з нейротоксичністю цього важкого металу.

До чинників, що зумовлюють негативні тенденції в здоров’ї дитя-
чого населення, слід також віднести й загальне забруднення навко-
лишнього середовища (наприклад, у мікрорайонах, де розташовані 
промислові підприємства, від яких є реальна загроза антропогенного 
погіршення екологічної ситуації). Так, дослідженнями, проведени-
ми в Інституті гігієни та медичної екології АМН України впродовж 
понад 20 років, доведено зміни стану здоров’я дітей, які мешкають 
у промислових мікрорайонах (рис. 11). Значно більше страждає стан 
здоров’я дітей у мікрорайонах, де розташовані прилади з випроміню-
ванням електромагнітних полів (так, ризик виникнення хронічних 
та гострих захворювань збільшується майже втричі — здебільшого 
це алергії, хвороби органів дихання, кровообігу).

Підвищення частоти хронічних захворювань у 1,5 раза

Виникнення гострих захворювань у 1,55 раза

Збільшення кількості різних функціональних 
порушень

у 1,67 раза

Зниження загальної резистентності організму 
дитини

у 1,9 раза

Рис	11.	Стан	здоров’я	дітей,	які	мешкають	у	промислових	мікрорайонах

Якщо говорити про вплив шкідливих екологічних чинників на 
стан здоров’я дітей з урахуванням їхньої статі, то можна відмітити, 

що наслідки є більш серйозними для дівчат, тому вони можуть не-
гативно позначатися на їхньому репродуктивному здоров’ї.

Вважаємо за необхідне зазначити, що різноплановий техноген-
ний вплив на стан здоров’я дитячої популяції нашої країни є акту-
альною медико-соціальною проблемою, розв’язання якої залежить 
від тісної співпраці науковців і практиків різних спеціальностей, 
насамперед педіатрів, гігієністів, генетиків, психологів та педа-
гогів. Важливим питанням сьогодення є створення регіональних 
програм, метою яких буде покращення здоров’я дітей з екологічно 
небезпечних областей України. Це також дозволило б значно під-
вищити рівень цілеспрямованого оздоровлення цього найбільш 
уразливого контингенту населення. Для мінімізації порушень ста-
ну здоров’я дітей унаслідок різних негативних екологічних чинни-
ків необхідно продовжувати не лише моніторинг їхнього здоров’я, 
але й поглиблене наукове вивчення цих біологічних ефектів, з ме-
тою своєчасної корекції існуючих профілактичних і реабілітацій-
них заходів. У цьому плані важливим фактором є тісна співпраця 
з різними громадськими організаціями, що займаються проблема-
ми екології.

В е д у ч и й. Відомо, що алкоголь та нікотин є причиною наро-
дження розумово неповноцінних дітей та причиною аномалій розви-
тку й природжених вад.

Про вплив алкоголю та нікотину на статеві клітини та заплід-
нення розповість старший науковий співробітник відділу експе-
риментальної генетики НДІ акушерства та гінекології, кандидат 
медичних наук, який погодився взяти участь у нашому телемара-
фоні.

С т а р ш и й  н а у к о в и й  с п і в р о б і т н и к  в і д д і л у  е к с п е р и -
м е н т а л ь н о ї  г е н е т и к и  Н Д І  а к у ш е р с т в а  т а  г і н е к о л о -
г і ї ,  к а н д и д а т  м е д и ч н и х  н а у к. Як уже зазначалося раніше, 
алкоголь та нікотин є сильними тератогенами.

Тератогенами (від грецьк. чудовисько) називають чинники се-
редовища, які здатні спричинювати порушення розвитку. ембріон 
у різні періоди розвитку по-різному чутливий до фізичних чинни-
ків та хімічних речовин.

Під впливом тератогенних чинників порушуються регуляція 
та послідовність включення генів. У цьому разі можуть з’являтися 
вади, які нагадують спадкові захворювання, спричинені генною 
патологією (рис. 9).

Перелік хімічних тератогенів дуже довгий, він включає в себе 
близько 800 різних речовин. Серед них розрізняють сильні й слабкі 
тератогени. Сильні тератогени призводять до аномалій як у тварин, 
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так і в людей. Слабкі тератогени мо-
жуть бути причиною аномалій роз-
витку, але виявляються ці анома-
лії не завжди, а лише під час збігу 
багатьох несприятливих обставин.

Дуже сильним тератогеном 
є алкоголь. Колись на Русі був зви-
чай: на весіллі нареченому й наре-
ченій не дозволяли пити спиртно-
го, а тільки квас. І до весілля юна-
ку, не кажучи вже про дівчину, не 
можна було вживати спиртне. Це 
робилося з єдиною метою — щоб 
діти цього подружжя народилися 

здоровими, бо ще здавна було помічено: у тих, хто зловживає алко-
голем, часто народжуються неповноцінні, розумово відсталі діти.

Алкоголь уражає хромосоми статевих клітин батьків, і вже 
тільки це визначає народження неповноцінної дитини. Він легко 
потрапляє з крові матері в клітини плода, порушуючи процеси ре-
алізації спадкової інформації (біосинтез білка). Алкоголь також 
уражає і клітини плода, порушує обмін речовин і діяльність нерво-
вої, ендокринної та інших систем організму матері й зародка.

У жінок, які зловживають алкоголем, часто порушується про-
цес овуляції — дозрівання і вихід яйцеклітини. Отже, така жінка 
може не завагітнити взагалі, або її вагітність майже завжди усклад-
нена, часто бувають викидні, передчасні пологи. Діти таких жінок 
з’являються на світ з комплексом специфічних вад (алкогольний 
синдром): низька маса тіла новонародженого, вади черепа й облич-
чя, вади розвитку кінцівок і внутрішніх органів, мікроцефалія, мі-
крофтальм, низький лоб, сплощення потилиці, маленький сідло-
подібний ніс, вуха розташовані низько, великий рот, вовча паща, 
неправильна закладка зубів, надмірний волосяний покрив, особли-
во на лобі, вади розвитку статевих органів тощо.

Алкоголь є причиною народження розумово неповноцінних дітей 
та появи тяжких, а іноді невиліковних хвороб. Зловживання алко-
голем призводить до так званого алкогольного синдрому плода. Як 
нікотин, так і алкоголь з течією крові проникає в яєчники жінки та 
яєчки чоловіків і шкідливо впливає на них. Під впливом цих отруй-
них речовин яйцеклітина змінює свою форму, вигляд, структуру. 
Найбільше ушкоджуються ядро і хромосоми, які несуть генетичну 
інформацію ДНК. Усе це передається у спадок майбутній дитині.

Рис.	10.	Нащадки	хворих	на	алкоголізм.	Розумова	відсталість,	тяжке	
каліцтво,	обірване	життя…

Чоловічі статеві клітини також зазнають впливу алкоголю та 
нікотину — вони змінюють форму, порушується процес їхнього 
дозрівання, і в деяких випадках відбувається зупинка розвитку. 
У спермі з’являється багато незрілих форм сперматозоїдів: нерух-
ливих, зі зміненою структурою головки, шийки, хвостика, а також 
з ушкодженою структурою хромосом, генів або зміненою кількістю 
хромосом.

Алкоголь шкідливо впливає як на процес запліднення, порушу-
ючи його, так і на запліднену яйцеклітину (зиготу), тобто в цілому 
на організм майбутньої дитини.

У жінок, які зловживають алкоголем, ускладнюється перебіг ва-
гітності, з’являється загроза її переривання, підвищується артеріаль-
ний тиск, з’являються набряки. Діти народжуються слабкими, з ма-
лою масою тіла, іноді з порушеннями мозкового кровообігу (рис. 10).

Рис.	9.	Дитина	з	вадами,	
спричиненими	тератогенними	

чинниками
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У чоловіків алкоголізм призводить до порушення обміну речо-
вин, погіршується функція яєчок, з’являється імпотенція.

За алкоголізм батьків розплачуються діти. Французькі дослід-
ники протягом багатьох років вели спостереження за 10 родинами 
хворих на алкоголізм. З’ясувалося, що з 57 дітей, які народилися 
в цих родинах, 25 померли у віці до року, 5 страждають на епілепсію, 
5 — на гідроцефалію, 12 — розумово відсталі й лише 10 — здорові.

Тютюновий дим крім нікотину містить приблизно 200 токсичних 
речовин, які негативно впливають на здоров’я людини. Паління по-
мітно знижує потенцію. У жінок, які палять, народжуються ослаб-
лені, з малою масою тіла діти. Досить часто у новонароджених спо-
стерігаються аномалії та затримка розвитку.

У плаценті матері, яка палить під час вагітності, з’являються 
зміни в артеріях і венах пупкового канатику. Ступінь ураження ді-
тей залежить від того, наскільки багато палила мати під час вагітнос-
ті. Плацента жінки, яка палить, гірше забезпечується кров’ю.

У жінок, які палять, часто народжуються недоношені й більш 
дрібні діти. Встановлено, що паління може бути однією з причин 
хвороби Дауна та інших хромосомних хвороб і аномалій.

Показ відеофрагмента «Наслідки вживання алкоголю».
В е д у ч и й. Відомо, що деякі лікарські препарати також можуть 

зумовлювати природжені аномалії та каліцтва.
Особливу увагу щодо проблеми вживання лікарських препаратів 

у період вагітності привернула до себе так звана талідомідна траге-
дія. Талідомід, який вважався безпечним седативним засобом, став 
причиною деформації кінцівок у новонароджених.

Які саме лікарські препарати можуть викликати аномалії роз-
витку плода? На це питання нам зможе дати відповідь провідний 
науковий співробітник державного фармакологічного центру МОЗ 
України, кандидат медичних наук, який погодився взяти участь 
у нашому телемарафоні.

П р о в і д н и й  н а у к о в и й  с п і в р о б і т н и к  д е р ж а в н о г о 
ф а р м а к о л о г і ч н о г о  ц е н т р у  М О З  У к р а ї н и ,  к а н д и д а т 
м е д и ч н и х  н а у к. Усі лікарські засоби, які спричинюють від-
хилення від норми в розвитку плода, повинні призначатися лише 
в разі нагальної потреби. Особливо слід бути уважними із застосу-
ванням фармакологічних препаратів у ранні періоди вагітності, коли 
вони можуть спричинити ембріологічний та тератогенний вплив.

Для мінімізації розвитку аномалії плода і природжених вад уна-
слідок різних негативних екологічних чинників необхідно продо-
вжувати поглиблене наукове вивчення цих біологічних ефектів, 
з метою своєчасної корекції існуючих профілактичних і реабіліта-
ційних заходів.

Можливі	аномалії	розвитку	плода,	спричинені	лікарськими	засобами

Лікарський	пре-
парат

Критичний	період	роз-
витку	плода	(час	мож-
ливої	появи	аномалії)

Аномалії	плода	залежно	від	
критичного	періоду	розвитку

Протисудомні:	

дифеніл У першій половині 
вагітності

Розщелини піднебіння, верх-
ньої губи, аномалії кінцівок

гексамідин — ” — — ” —

Стимулятор	ЦНС:

фенамін У першій третині 
вагітності

Зміщення великих судин

Анорексигени:	

фепранон — ” — Аномалії будови скелета 
й внутрішніх органів

антикоагулянти: 
варфарин

Протягом усієї вагіт-
ності

Порушення зсідання крові, 
аномалії будови скелета

Антитиреоїдні	засоби:	

калій іодид З 14-го тижня до кінця 
вагітності

Зоб, затримка розвитку зубів

радіоактивний 
іод

До 65–70-го дня Недорозвинення щитовидної 
залози

Оральні	контрацептиви:

діетилстильбе-
строл

Протягом усієї вагіт-
ності

Пухлини статевих органів

Антибіотики:	

тетрациклін Протягом усієї вагіт-
ності

Пригнічення функції кістко-
вого мозку, аномалії розвитку 
зубів, природжена катаракта

стрептоміцин Протягом усієї вагіт-
ності 

Ушкодження VIII черепного 
нерва, глухота, множинні 
аномалії в будові скелета

еритроміцин У кінці вагітності Порушення функції печінки

Протималярійні: 
хінін

У другій половині 
вагітності

Аномалія губ, природжена 
глухота

Протипухлинні	препарати:

аміноптерин У І триместрі вагіт-
ності

Розщелина піднебіння, само-
вільні викидні

метотрексат — ” — — ” —

Циклофосфамід 77–80-й день Уповільнення росту, аномалії 
кінцівок, самовільні викидні
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В е д у ч и й. Сьогодні в ЗМІ велика увага приділяється інформа-
ції про ГМО. У нашому залі присутній старший науковий співробіт-
ник інституту молекулярної біології АМН України, кандидат біо-
логічних наук. Скажіть, будь ласка, що таке ГМО? Як уживання 
ГМО впливає на здоров’я людей? Чи можуть бути ГМО причиною 
виникнення аномалій розвитку та природжених вад?

С т а р ш и й  н а у к о в и й  с п і в р о б і т н и к  і н с т и т у т у  м о -
л е к у л я р н о ї  б і о л о г і ї  А М Н  У к р а ї н и ,  к а н д и д а т  б і о -
л о г і ч н и х  н а у к. Спочатку декілька слів про ГМО. Генетич-
но модифіковані організми (скорочено — ГМО) — це організми, 
які створюються людиною з використанням найбільш сучасних 
молекулярно-біологічних методів на основі біологічних законів 
і реально існуючих живих організмів. ГМО об’єднують три групи 
організмів — генетично модифіковані мікроорганізми (ГММ), тва-
рини (ГМТ) і рослини (ГМР). Найбільшого поширення набули саме 
генетично модифіковані рослини.

Для вирощування сільськогосподарських рослин із викорис-
танням технологій традиційного сільськогосподарського виробни-
цтва, з початку так званої «другої зеленої революції», для захисту 
рослин від збудників хвороб, шкідників і контролю за бур’янами 
активно використовують різні хімічні препарати, або пестициди. 
Результатом такого «хімічного» тиску є досить високий рівень за-
бруднення синтетичними органічними й неорганічними речовина-
ми навколишнього середовища в цілому, й особливо аграрних еко-
систем, або агроекосистем.

Пестициди й органічні речовини, що містять ртуть, призводять 
до порушень неврологічного характеру, спинномозкових гриж, 
уражень головного мозку, сліпоти, глухоти та ін.

Зі спробою вийти з подібної ситуації людство шукало нові під-
ходи в розвитку аграрних технологій. Саме тому впродовж останніх 
20 років у сільському господарстві почали використовувати транс-
генні аграрні технології — сучасні агробіотехнології, які базуються 
на використанні генетично модифікованих, або трансгенних, рос-
лин. Такі рослини можуть мати цінні господарсько-корисні озна-
ки: стійкість до гербіцидів, стійкість до збудників хвороб і деяких 
шкідників, підвищені і/або покращені продуктивні характеристи-
ки, стійкість до абіотичних (кліматичних) стресів та інші ознаки.

У той же час створені експериментально ГМО є новою групою 
організмів, яка природним шляхом не може утворитися, оскільки 
такого способу об’єднання генетичного матеріалу в живих організ-
мах не трапляється, незважаючи на те що в цих маніпуляціях вико-
ристані існуючі в природі способи передачі генетичної інформації.

У разі об’єктивної оцінки будь-якої нової інформаційної, біоло-
гічної або нанотехнології, у першу чергу, має розглядатися питан-
ня оцінки безпеки для людей і навколишнього середовища під час 
упровадження такої технології.

Власне, можливі негативні наслідки від використання нових 
технологій і визначають ризики для навколишнього середовища 
і безпосередньо для людини. У тому випадку, коли за короткий 
термін використання нової технології під час її випробувань не 
було виявлено різко виражених негативних наслідків, необхідне 
обов’язкове проведення моніторингу з відповідним контролем за 
новим науковим продуктом, який є основою такої технології.

Такий підхід — цивілізований, науково обґрунтований і без-
печний, оскільки головним його критерієм є стан навколишнього 
середо вища і, зрештою, здоров’я людей. І все це повною мірою сто-
сується і трансгенних технологій. А це означає, що необхідно прово-
дити багаторічні спостереження (моніторинг) за наслідками вико-
ристання таких технологій, постійно контролюючи, власне, тран-
сгенні рослини, що передбачає їх ідентифікацію й маркування.

Інше важливе питання — як уживання ГМО впливатиме на 
здоров’я людей. По суті, на сьогодні залишається недоведеним 
зв’язок проблем зі здоров’ям у людини з використанням продук-
тів, що містять ГМО. У цілому ряді наукових робіт висловлюється 
думка про небезпеку тривалого застосування ГМО в продуктах хар-
чування.

У ході досліджень було встановлено, що в людей, які харчува-
лися трансгенною картоплею, почав знижуватися імунітет. А після 
вживання ГМ-томатів у тварин були знайдені порушення тканин 
шлунка. У них також зменшився об’єм мозку, з’явилася патологія 
печінки, селезінки, кишкового тракту і т. д.

Так, за твердженням деяких дослідників, уживання такої їжі 
може викликати в людей зміни обміну речовин, складу крові, не-
сприйнятність до певних препаратів. Перенесення деяких гене-
тичних ділянок коду в нові культури може також стати джерелом 
алергічних реакцій у людей, які раніше на цей продукт такої реак-
ції не мали.

Крім того, можливі негативні наслідки внаслідок виникнення 
стійкості до антибіотиків — єдиної дієвої зброї, яка застосовується 
для боротьби з інфекціями.

Надзвичайно високий уміст консервантів — бензойної і сорбі-
нової кислот — виявили фахівці сертифікованих українських ла-
бораторій під час перевірки складу молокопродуктів, присутніх на 
українському ринку.
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Лабораторні дослідження молочнокислих продуктів показали, 
що вміст бензойної кислоти в багатьох присутніх на ринку молоко-
продуктах перевищує допустимі норми в 5–10 разів.

При тому, що масова частка бензойної кислоти не повинна пере-
вищувати 5 мг/кг, у йогурті «Ведмежа полуничний» цей показник 
досягає 22,3, у йогурті з чорницею — 14,8 (обидва зразки — ТОВ 
«Молочний дім», Павлоград), а в йогурті питному (ТМ «Щодня», 
Житомир) — 39,3.

Не відрізняються якістю і присутні на українському ринку росій-
ські молочнокислі продукти. «Актімель» російського виробництва 
відомої торгової марки «Данон» містить від 15,5 до 22,7 мг/кг бен-
зойної кислоти, «Растішка» — 17–17,4 мг/кг бензойної кислоти.

Схожа концентрація небезпечних сполук була знайдена й у зраз-
ках кефіру, кисломолочного сиру, сиркових десертів і сирків гла-
зурованих. Зокрема, кефір ТМ «Щодня» (Дніпропетровськ) містив 
15,7 мг/кг бензойної кислоти, біокефір ТМ «Галактон» (Київ) — 
13,4 мг/кг.

Серед кисломолочних сирів високою концентрацією бензой-
ної кислоти відрізняються «Домашній традиційний» (Звенігород-
ка) — 24,4 мг/кг, сир кисломолочний з родзинками (Кременчук) — 
43,8 мг/кг, а також сирок солодкий з ваніліном (Житомир) — 
52,2 мг/кг.

До того ж останні два зразки містять значну кількість сорбіно-
вої кислоти (136 і 129 мг/кг відповідно). А в глазурованих сирках, 
крім усього іншого, була виявлена кишкова паличка і дріжджі.

Бензойна кислота у високих концентраціях може негатив-
но впливати на розвиток і регуляцію нервової системи, розвиток 
ембріонів, а також викликати індивідуальні реакції у вигляді 
кропив’янки, астми й анафілактичного шоку.

Свої «сюрпризи» є чи не в усіх видах кондитерських виробів. 
Для виробництва печива, вафель, цукерок використовують гідро-
генізовані рослинні олії, а це вже проблема вмісту транс-ізомерів.

За словами фахівців, транс-ізомери ненасичених жирних кислот 
призводять до порушення життєдіяльності багатьох клітин, значно 
збільшують ризик виникнення серцево-судинних і онкологічних за-
хворювань, особливо в малюків і дітей молодшого шкільного віку.

Особливу стурбованість викликає той факт, що наразі вміст 
транс-ізомерів у кондитерських виробах в Україні не лімітується.

На превеликий жаль, сьогодні в кондитерських виробах — цу-
керках, печиві, вафлях — транс-ізомери не нормуються.

На підтвердження моїх слів пропоную до перегляду відеоматеріал, 
в якому йде мова про продукти споживання із трансгенним умістом.

Перегляд відеофільму «Модифіковані продукти в нашому житті».
В е д у ч и й. У нашу студію ми запросили старшого наукового 

співробітника НДІ мікробіології та вірусології АМНУ, доктор ме-
дичних наук. Хотілось би почути відповідь на питання, яке ціка-
вить наших телеглядачів та й багатьох присутніх у цьому залі: Які 
саме біологічні чинники впливають на розвиток уроджених вад та 
спадкових захворювань?

С т а р ш и й  н а у к о в и й  с п і в р о б і т н и к  Н Д І  м і к р о б і о -
л о г і ї  т а  в і р у с о л о г і ї  А М Н У ,  д о к т о р  м е д и ч н и х  н а у к. 
Найбільш виражену тератогенну дію мають віруси корової краснухи, 
причому чим раніше вірус краснухи уражає вагітну, тим більший ри-
зик, що постраждає зародок. Вірус легко проникає крізь плацентар-
ний бар’єр, розмножується в клітинах зародка й призводить до тяж-
ких аномалій. Характерно, що зародок значно чутливіший до вірусу, 
ніж організм матері. Хвороба матері може бути слабко вираженою, 
без видимих клінічних проявів, а в плода з’являються різні порушен-
ня, особливо якщо мати хворіла в перші два місяці вагітності. епі-
демія краснухи в 1963–1965 рр. спричинила загибель 20 тис. плодів 
і народження 20 тис. дітей із природженими аномаліями розвитку.

Цитомегаловірус і вірус простого герпесу також є тератоген-
ними. Інфікування раннього зародка цитомегаловірусом майже 

завжди фатальне, на пізніших стадіях, як і в разі інфікування ві-
русом корової краснухи, може призвести до глухоти, сліпоти, за-
тримки розумового розвитку, церебрального паралічу тощо.

Сильні тератогенні властивості мають віруси грипу (типу А), 
хвороба Боткіна, збудники токсоплазмозу, малярії. Тому жінкам, 
які перенесли ці захворювання в період вагітності, особливо в пер-
шому триместрі, майже завжди радять переривати вагітність. Слід 
пам’ятати, що тератогени посилюють ефект мутантних генів. Біль-
шість природжених вад розвитку зумовлюється сукупною дією ге-
нетичних факторів і шкідливих чинників зовнішнього середовища.

Інфекційні агенти впливають безпосередньо на плід і можуть при-
звести до його загибелі, затримки внутрішньоутробного розвитку, 
глухоти, сліпоти, мікроцефалії, вад серця, гідроцефалії, аномалій зу-
бів та інших органів, відставання в розумовому розвитку тощо. Тому 
жінкам, які перенесли ці захворювання в період вагітності, особливо 
в першому триместрі, майже завжди радять переривати вагітність.

В е д у ч и й. Генетичний тягар спричинює безплідність і спон-
танні викидні та мертвонародження, природжені вади та аномалії 
розвитку, розумову відсталість. Він визначає ризик гемолітичної 
хвороби новонароджених, прояв несумісності матері та плода за 
низкою антигенів.
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Тиск антропогенних чинників середовища, зміни в мікросвіті 
бактерій і вірусів зумовлюють ушкодження генотипних структур. 
Усе це зумовлює обґрунтоване хвилювання, оскільки, згідно з кон-
цепцією генетичного тягаря Г. Мелера, існує можливість небезпе-
ки виродження людини як виду.

Саме тому забезпечення медико-генетичною допомогою насе-
лення потребує термінових ідеологічних та організаційних змін. 
І саме тому Розпорядженням Кабінету Міністрів України № 602-р 
від 25 серпня 2004 р. затверджено «Заходи щодо подальшого поліп-
шення медико-генетичної допомоги населенню на 2004–2008 рр.», 
розроблено галузевий план їх упровадження (Наказ МОЗ України 
№ 675/108 від 30.12.2004 р.), а також розроблено Концепцію дер-
жавної цільової програми «Захист генофонду населення України», 
яка вимагає «…усунення факторів, що шкідливо впливають на гене-
тичний апарат людини, а також організацію медико-генетичної до-
помоги, створення системи державного генетичного моніторингу».

Головна мета цієї державної програми — профілактика гене-
тично зумовлених хвороб та захист і збереження генофонду насе-
лення України.

2 - й  в е д у ч и й. …Ніхто, власне, не знає, котра саме з безлічі 
небезпек і проблем — далеко не всі з яких ми вже встигли відчу-
ти й усвідомити — розпочне ту ланцюгову реакцію, що поставить 
людство на коліна…

Такі глобальні проблеми можливо розв’язати лише об’єднаними 
силами. Інформація, що захлеснула нас сьогодні, повинна спону-
кати до дії.

І пам’ятайте — дорогу осилить той, хто йде…
На фоні музики на середину залу виходять усі учасники заходу, трима-

ючи в руках частинку планети. Декламуючи по одному рядку, складають 
усі частинки планети в одне ціле.

Рятуємо чисте повітря. Рятуємо воду —
В морях, океанах, в малих і великих річках!
Рятуємо рідкісних птахів — не всі ще породи,
А ті, що зникають в полях. У лісах. У лугах!
Рятуємо злаки, а потім рятуємо квіти!
Рятуєм світанки від кіптяви, гару й димів!
Рятуємо тишу, щоб в тиші мовчати й радіти!
Рятуємо вулицю від голосних двигунів!
Рятуємо землю! А також рятуємо небо!
Рятуємо мрії. Кохання солодкий мотив!
Рятуємо ніжність … Від кого рятуєм? Від себе.
Поки ще не пізно і можна хоч щось зберегти!
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