Палац творчості дітей та юнацтва
Броварської міської ради Київської області
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Підготували:
заступник директора з навчальної роботи ПТДЮ – Ірина Сліпець;
художній керівник народного художнього колективу
«Вокальний ансамбль «Калинка» ПТДЮ – Любов Шумовська.
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Сценарій виховного заходу «Планета просить порятунку»

«Природа рідного краю – верба над
тихим ставком, тополя над шляхом,
запашний луг, жовте пшеничне поле
– все це не просто середовище, в
якому росте, зводиться на ноги й
робить перші кроки на Землі
маленька
людина.
Це
тисячі
найтонших коренів, що беруть і
несуть життєдайні соки до гілок і
листя, і розквітає могутнє дерево –
Людина».
Василь Сухомлинський

Мета. Виховувати у дітей небайдуже ставлення до проблем охорони
навколишнього природного середовища, почуття особистої відповідальності
за природу рідного краю, своєї Батьківщини; формувати у дітей
громадянську позицію щодо захисту довкілля, любові до рідного краю,
екологічний світогляд вихованців. Розвивати у дітей творчі здібності,
збагатити їхні знання про екологію; ознайомити із заходами щодо охорони
природи.
Обладнання. Інтерактивна дошка, відеопрезентація, фонограми пісень,
ілюстрації, книги, присвячені охороні природи.
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Хід заходу
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Вступне слово педагога.
Добрий день, дорогі друзі, шановні гості!
Природа – це все, що оточує нас від народження. Кожна частина
природи є важливою. Природа дає можливість людині жити, задовольняючи
свої фізичні потреби, збагачуючи її духовний світ своєю красою. Тому так
важливо плекати в серці кожного любов до Батьківщини, її природи. Адже
щасливою людина може бути лише за умови досягнення гармонії, злагоди з
довкіллям. Коли ж людина починає шкодити природі, вона шкодить собі.
Любов до природи, бережливе ставлення до неї тісно пов'язується з
поняттям «батьківщина». Шанувати природу неможливо без глибоких знань
про навколишній світ. Калина під вікном рідної оселі, тополя на околиці
села, лелече гніздо на клуні, криничка при дорозі, трункий запах лісової
конвалії – усе це види нашого дитинства, наш духовний світ, з яким ми
вирушаємо в життя. Знати, а тим паче берегти все, що нас оточує, що з такою
любов’ю створив для нас Бог – наш святий і непорушний обов’язок.
Наш добробут цілком залежить від природного середовища, в якому
живемо, від якості повітря, води, їжі, котрі споживаємо, від здатності
природи самоочищуватися і самовідновлюватися.
І хоча в Законі «Про охорону навколишнього природного середовища»
записано, що громадяни України зобов’язані берегти природу і кожен має
право на безпечне для його життя і здоров'я навколишнє природне
середовище, екологічна культура багатьох людей дуже низька.
Ведучий 1. Природа щедро обдарувала нашу землю. Вона – вірний друг й
неоціненне багатство, джерело здоров'я й радості. Ми із задоволенням
милуємося золотими нивами пшениці, широкими луками, густими лісами,
могутнім Дніпром. Дихаємо п'янкими ароматами квітучих садів та квітів.
Людина закохана у природу. А чи справжня то любов?
Ведучий 2. Хто ж тоді руйнує мурашники, на стовбурах дерев вирізає
написи, в лісах розводить вогнища, залишає сміття, забруднює повітря й
водойми, вирубує ліси, губить тварин. Ніхто інший, як сама людина.
Ведучий 1. Що слід робити, щоб господарська діяльність не тільки не
завдавала шкоди природі, а й допомагала відновлювати й примножувати її
багатства? Перед людиною та природою постала проблема виживання.
Розв'язати її можуть люди.
Ведучий 2. Щоб пробудити приспану пильність людства, спонукати його до
негайних дій започатковані День Довкілля та День Землі.
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Ведучий 1. День Землі вперше відзначався у США навесні 1970 року. 22
квітня 1970 року відбулася загальнонаціональна демонстрація на захист
природи. Масштабна акція, в якій взяло участь майже 20 мільйонів людей,
привернула увагу американського суспільства до екологічних проблем і
активізувала дії, спрямовані на їх вирішення. У 1990 році День Землі було
проголошено міжнародним.
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Ведучий 2. В Україні День Землі відзначається 22 квітня з 1992 року.
Ініціаторами у відзначенні цього свята стала молодь екологічних
громадських організацій, щоб привернути увагу населення до екологічних
проблем.

1. Наш дивний світ такий, як казка.
Он в небі хмаронька пливе…
Тож бережи його, будь ласка,
Все в ньому гарне і живе.

2. Он квітка полум’ям палає
І ясне сонечко блищить,
Чарівна пташечка співає, –
Все в дивосвіт прийшло, щоб жить.
3. Світ прекрасний навколо тебе –
Сонце ясне і синє небо,
Птахи і звірі, води і ріки –
Нехай він буде таким навіки!
Нехай людина добро приносить,
Бо світ навколо любові просить!

4. Обережно ступай,
Не зламай живі квіти,
Бо вони, як і ти, потребують тепла.
Адже все на землі
Прагне бути зігрітим:
Зупинися, не смій заподіяти зла!
Обережно ступай,
Нахились, придивися,
Не гаси під ногами земного життя.
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Звучить пісня «Сік землі»
Слова В. Вихруща,
музика В. Толмачова
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Десь співає цвіркун,
Заховавшись між листям,
Он гніздечко – не руш,
І другому затям.
Ось біжить по землі
Працьовита комаха.
Не дави, не топчи, не руйнуй, не ламай.
Все потрібне землі:
І рослина, і птаха –
Ти ж людина, не звір –
Обережно ступай!
( Віктор Геращенко)

П'є моє коріння сік землі,
День летить на білому крилі,
Подих вітру схилює жита,
Пролітають втомлені літа...

Приспів:
З роду в рід кладе життя мости,
Без коріння саду не цвісти,
Без стремління човен не пливе,
Без коріння сохне все живе.
З нами у добрі і у журбі
Материнські очі голубі.
Чарівлива пісня живить нас
І сумління сповідає час.
Приспів.

Є в рясних садах моє село,
Є криниця, чисте джерело,
А коли вертаюся з доріг,
Я цілую батьківський поріг.
Приспів.
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Діти читають вірші
1. Кожного дня і кожну хвилинку
оберігаймо всяку звіринку.
Тільки добра їм треба бажати
І намагатись не ображати.
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2. Полюбімо природу палко,
Не топчімо ногами фіалку,
Зупинімось – останній є шанс.
Ця планета не тільки для нас.
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3. Вміймо природу любити,
Кожній стеблинці радіти,
В парку, у лісі, над яром.
Цвіту не вирвім задаром,

4. Гілки не втнім для забави,
Оберігаймо ж усюди
Шлях і стежину у гаю –
Все це окрасою буде
Нашого рідного краю.

Звучить пісня «Різні барви у природи»
сл. і муз. Н. Рубальської

1. Коли захочемо намалювати
Картину незвичайної краси,
Розглянемо ми у природи барви
Й позичимо найкращі кольори.

Приспів:
Пропливає срібна рибка у воді
І курличуть в небі сірі журавлі.
Червоніє горобина восени –
Як чудово, що є різні кольори. (Двічі)
2. Чимало барв у рідної природи
І дружать між собою всі вони,
Зꞌєднавшись у барвистім хороводі,
Красу дарують матінці-землі.
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Приспів:
Кумкає зелена жабка на лужку,
Вабить зір лілея біла у ставку,
Розсипає нічка зорі золоті –
Як чудово, що є різні кольори. (Двічі)
Ведучий 1. Квіти – одне з найпрекрасніших творінь природи, дивовижні
дарунки природи, яких з кожним роком стає все менше. Квіти – це природи
діти. І всі ми повинні розуміти, що їх потрібно берегти.
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Ведучий 2. Вони пробуджують у нас людяність, щирість, сердечність,
доброту. Недаремно народ звеличив їх у піснях, казках, легендах, у творах
образотворчого мистецтва.
Ведучий 1. Напевно, вам відомо, що народи різних країн мають свої
улюблені квіти: греки – гіацинти і лілії; англійці – незабудки; французи,
болгари, іранці найбільше шанують троянди; у Японії перевагу віддають
сакурі і хризантемі; ну, а тюльпани шанують в Голландії.
Ведучий 2. А ми, українці, любимо мальви, чорнобривці, калину, барвінок.
Через ці квіти передаємо свої почуття до близьких людей: до матері, до
коханих, до дітей...
Ведучий 1. Всі квіти й трави – витвір краси.
Не розтривож цих барв, не розтопчи.
Це є Землі начало, первісна основа.
Травинка до трави, душі Землі розмова.

Звучить пісня «Чорнобривці»
сл. М. Сингаївського, муз. В. Верменича

1. Чорнобривців насіяла мати
У моїм світанковім краю,
Та й навчила веснянки співати
Про квітучу надію свою.
Приспів:
Як на ті чорнобривці погляну,
Бачу матір стареньку,
Бачу руки твої, моя мамо,
Твою ласку я чую, рідненька.
2. Я розлуки та зустрічі знаю,
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Бачила у чужій стороні
Чорнобривці із рідного краю,
Що насіяла ти навесні.
Приспів.
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3.Прилітають до нашого поля
Із далеких країв журавлі.
Розквітають і квіти, і доля
На моїй українській землі.
Приспів.
Діти читають вірші
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1. Природо! Ти – наш другий дім,
Колиско мила, берегине славна.
Щоб нам у ньому затишно було,
Зусиль прикласти треба нам немало.
2. Весна іде, і нас вона зове
Світанки сині в поле зустрічати.
Та правило святе повинні знати ми:
Що треба все садить, а не ламати.

3. Коли зустрінеш ти комашку десь –
Ступай легенько, щоб її не затоптати.
Якщо ж не ми, то хто ж у цім житті
Малих істот цих буде захищати?

4. Калину посади ти під вікном своїм,
До неї птахи будуть прилітати.
Повір, мій друже, з вдячністю вони
Для тебе будуть весело співати.
5. Зупинімось, останній є шанс,
Ця планета не тільки для нас!

Звучить пісня «Три поради»
сл. Ю. Рибчинського, муз. І. Шамо
1. Край дороги не рубай тополю,
Може, та тополя – твоя доля,
Твоя доля світла тополина,
Наче пісня журавлина.
7

Не рубай тополю, не рубай тополю,
Бо зустрінешся з бідою,
Не рубай тополю, не рубай тополю,
Краще принеси ти їй води.
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3. Не стріляй у птаха на світанні,
Може, то любов твоя остання,
Може, то кохання білий лебідь,
Що крізь ніч летів до тебе.
Не стріляй у птаха, не ламай ти крила,
Твоє щастя прилетіло,
Не стріляй у птаха, не стріляй у птаха,
Краще з ним у небо полети.

бл
а

ст
і

2.Не ламай калину біля хати,
Бо вона заплаче, наче мати,
І впадуть на трави на шовкові
Серця сльози колискові.
Не ламай калину, не ламай калину,
Бо вона в житті єдина,
Не ламай калину, не ламай калину,
Краще їй онуків принеси.

Не рубай тополю, не ламай калину,
Світлу мрію журавлину,
Збережи назавжди, збережи назавжди,
Ти на все життя їх збережи.

Ведучий 1. Великою трагедією у долі українського народу стала аварія
на Чорнобильській АЕС. З моменту аварії й дотепер особливу
проблему становить забруднення довкілля радіонуклідами. Жодна
катастрофа XX ст. не мала таких тяжких екологічних наслідків, як
Чорнобильська. Вплив Чорнобильської аварії на здоров'я людей дуже
значний і є проблемою не тільки для нас, а й для кількох прийдешніх
поколінь.
Ведучий 2. Чорнобиль…Чорний біль нашої землі. І скільки б не
минуло літ, все одно це слово полум’янітиме чорним вогнищем
скорботи. Щороку 26 квітня ми згадуємо про цю біду.
Ведучий 1. Ви чули, як плаче спустошена Прип’ять,
За скоєний гріх розіп’ята живцем,
8

Прип’ята до неба, щоб вічності випить,
Щоб вмити від бруду змарніле лице?
Ведучий 2. Регочуть іони малиновим дзвоном,
Вбиваючи блиск нерозкритих очей,
Ридає вночі божевільна мадонна,
Приймаючи з лона холодних дітей
В бездонність ночей.
І тихо ступає життя у полин,
І лине Чорнобильський дзвін.
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Звучить пісня «Болить в душі моїй Чорнобиль»
Слова і музика Н. Багмут
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1. Болить в душі моїй Чорнобиль…
Над мертвим містом світлий день,
Та не дзвенить тут сміх дитячий,
Не чути музики, пісень.
То за байдужість кара БожаНе вміли дбати про своє.
І почорніло чисте поле,
І чорний біль у дзвони б’є.
А-а-а-а, а-а-а-а.
2. Не родить хліба мертва нива,
Ростуть стіною бур’яни.
І став безлюдним край лелечий
З чиєї, Господи, вини?
Тут доля, вирвана з корінням,
Вмивалась чорними слізьми.
Дай, Боже, землю врятувати
І залишитися людьми.
А-а-а-а, а-а-а-а.

Ведучий 1. Із давніх часів люди вважали землю матір’ю, яка завжди
зігріє своєю ласкою, нагодує своєю щедрістю, підтримає і захистить у
лиху годину. Все від землі – вважали наші предки. Вона й народжує, й
ховає. Життям і добробутом людина зобов’язана землі-матінці. Давня
народна приказка мудро вчить: «Тримаймося землі, бо земля тримає
нас».
Ведучий 2. Увага до землі наших предків була не марною. Вони
9

поважали її, а вона оберігала, плекала їхнє життя. Так було колись і
повинно бути завжди. Скільки ран на землі залишили люди: засмічені
ріки та моря, поріділі ліси, спотворені цезієм та хімічними речовинами
грунти, насичене отруйними парами повітря. А земля не прощає
наруги, образи, жорстокості. Вона не любить лінивих, байдужих. Земля
чекає на доброго і дбайливого господаря.
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Ведучий 1. Відродження і розквіт України починається з природи.
Україна є однією з найкрасивіших країн світу. Вона має унікальну
природу, багатий природно-ресурсний потенціал. Родючі грунти, озера,
річки й моря, ліси, рослинний і тваринний світ – все це є основою
сталого розвитку. підвищення добробуту нинішнього й майбутнього
поколінь.
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Ведучий 2. Берегти її, передавати із покоління в покоління охайною і
доглянутою – головне завдання і найперша заповідь людини, основа
генетичної пам’яті і життєвих сил народу.
Ведучий 1. Рідна земля… Ці слова сповнені глибокого, хвилюючого
змісту. Перед кожним із нас постає неосяжний, розмаїтий світ природи
і рослин, чарівні краєвиди, чисті джерела, глибокі озера, дрімучі ліси та
високі гори.

Ведучий 2. Назавжди запам'ятай —
Бережи свій рідний край!
Це твоя земля, країна,
Край батьківський – Батьківщина!

Звучить пісня «Земле, моя земле»
сл. та муз. Н. Май

1. Земле моя, земле, я горнусь до тебе,
Напуваюсь щедро з твого джерела.
І нема тепліше сонечка у небі,
Де б я не ходила, не була.
Приспів:
За одну стежину, що у чистім полі,
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І за соловейка у гаю,
За одну калину, що на видноколі
Я своє серденько віддаю.
2. Земле моя, земле в кришталевих росах,
У волошках синіх поле золоте…
Хай летить по світу пісня стоголоса,
Бо краси такої нема ніде.
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3. Земле моя, земле, наймиліша в світі,
Славна і гостинна отча сторона.
Наче рідна неня, лагідна й привітна,
У моєму серці лиш ти одна.

ст
і

Приспів.

Приспів.
Ведучий 1. Земля рідна – природи ім’я,
Понівечена скрипка моя!
Як можеш ти в цім світі жити?
Як можеш ти плекати квіти?
І в ніжності проснутись рано,
Коли у серці твоїм – рани?

Ведучий 2. Природа гине й благає нас про захист. Багато видів рослин
та тварин стали рідкісними. Вони занесені до Червоної книги України.
Названо цю книгу Червоною, тому що червоний колір неначе
попереджає нас: схаменіться, загрожує небезпека!
Перегляд відеоролику «Забруднення атмосфери»

Ведучий 1. Якщо ви хочете стати природоохоронцем, дотримуйтесь
простих, але водночас мудрих порад Марі Клейтон і Крістофера
Ендерлайна. Зелений рух – це більше, ніж політична ідеологія. Це
філософія повсякденного життя. Цей список порад для тих, хто має
«зелений дух» і хоче внести цей дух в буденне життя.
Ведучий 2. Використовуй вторинний папір, скло, метал, утилізуй їх.
Ведучий 1. Не дуже часто використовуй одноразові стаканчики,
тарілки та інше начиння.
Ведучий 2. Відремонтуй поламану річ замість того, щоб її викидати.
Ведучий 1. Використовуй полотняні рушники замість паперових
серветок.
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Діти читають вірші
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Ведучий 2. Для приготування їжі використовуй не алюмінієвий, а
скляний або емальований посуд.
Ведучий 1. Вивчай свою найближчу річку й роби все можливе для її
охорони.
Ведучий 2. Користуйся нетоксичними милом і засобами для прання.
Ведучий 1. Не мийся під душем дуже довго – економ воду.
Ведучий 2. Закручуй кран під час чищення зубів.
Ведучий 1. З'ясуй, чи добра теплоізоляція в твоєму домі.
Ведучий 2. Намагайся частіше ходити пішки, їздити на велосипеді.
Ведучий 1. Не викидай сміття уздовж дороги, якою їздиш.
Ведучий 2. Витрачай менше часу на телевізор та Інтернет, а більше –
на творчість, читання.

1. Прости нас, Земле, нас, людей століття,
Яке надбало стільки лиходій,
Що вистачить на кілька поколінь.
А, може, й ні… Не буде поколінь
Унаслідок людської перемоги
Над всім живим, що просить допомоги.
2. Якщо ти хочеш жити довго –
Не треба нищити природу,
Щоб щось залишилось нащадкам,
Щоб щось залишилось народу.

3.Зупинімось – останній є шанс.
Оглянімось – благаємо вас.
Все задумано мудро в природі:
Жити треба в мирі і згоді.

Разом: Зупинімось – останній є шанс,
Ця планета не тільки для нас.
Звучить пісня «Природа просить порятунку»
Слова О. Іванової, музика М. Ведмедері
1. Природа просить порятунку
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зеленим шепотом лісів,
тривожним лебединим криком,
змілілим плесом рік, морів…
Вона до нас із щемом в серці
зболілі руки простягає,
надіючись на кращу долю,
про милосердя всіх благає.
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1.

Приспів:
Не ламайте! Не знущайтесь!
Не руйнуйте, не губіть!
Пожалійте, приголубте,
нагодуйте, оживіть. (Двічі)
Від споживацького безглуздя
довкілля треба вберегти,
тож маємо навчитись жити
лиш за законами краси.
Ми люди, а тому повинні
розумне й вічне в світ нести,
у серці кожної людини
зростити пагін доброти:

2.
3.
4.
5.

Приспів:
Не ламати, не вбивати,
не рубати, не губити,
пожаліти, захистити,
напоїти, оживити. (Двічі)

Заключне слово педагога.
Давайте леліяти і берегти нашу природу, нашу Землю,
збагачувати вдосконалювати, робити щось не тільки задля себе, а й для
інших! Думати не тільки про сьогоднішній день, а й про завтрашній.
Адже в цьому світі нікому і ніщо не належить, все навкруг – наше
спільне багатство. Якщо кожен із нас буде дотримуватися цих
пріоритетів – нам вдасться зберегти природу і все живе на Землі! Не
забувайте, що доля нашої рідної Землі – це наша доля!
Дякую всім за увагу!
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