Сценарій виховного заходу
«Голос рідної природи серцем слухати навчись»
Мета: виховання відповідальності за природу як національну і
загальнолюдську цінність, основу життя на землі, господарські, гуманні
принципи природокористування.
Формування екологічної культури, гармонійних відносин людини і природи,
усвідомлення учнями того, що людина – частина природи, історія – частина
історії природи, природа є першоосновою існування людини.
Основними завданнями екологічного виховання є такі:
Вироблення
практичних
вмінь
і
навичок
раціонального
природокористування;
Оволодіння знаннями про природу рідного краю
Залучення до активної екологічної діяльності;
Виховання до дбайливого ставлення до природних скарбів України;
Формування екологічної культури, гармонійних відносин з природою.

Ведучий:
До вас, мої рідні, звертаюся я,
До всіх вас, у кожній сім’ї,
Росте на узліссі ялинка моя —
Не зрубайте її.
В озері плаває пташка моя —
Не вбивайте її.
Яскріє на небі зірка моя —
Не згасіте її.
Світ-казку будує мрія моя —
Не спиняйте її.
Щоб тяжко не зітхать в занедбаних руїнах,
Щоб гірко не ковтати вам сльози каяття,
Спиніться, люди, захистіть природу,
Бо потім буде пізно! Не буде вороття!

Ведуча:
3 давніх-давен на Землі володарювала цариця Природа, яка дбала про
взаємини живих організмів з природою і поєднувала в собі всі науки. Люди
мали примітивні знаряддя праці і тому не могли сильно зашкодити природі.
Проходили сторіччя, люди все більше вирубували ліси та бездумно
використовували природу. Занепокоїлась цариця Природа,але вона нічого не

могла вдіяти. Сучасна людина оголосила війну природі і природа відступає
під натиском цивілізації. І зараз вийде привітати присутніх всіх Природамати.
Природа:
Людино мила, схаменись! Поглянь навколо подивись,
Якої шкоди завдала. Не вжеж не жаль свого села?
Озер і рік своїх не жаль? тому й в душі моїй печаль.

Людина:
Стічними водами розведені річки,
Відходами насичені ґрунти
Від квітів пахне гербіцидами
А від комах інсектицидами.
Природа:
На всій планеті потепліло від чаду й диму посіріло
Дерева від отрути похилились берізки зовсім чорними зробились.
Людина:
Оболонки землі отруту вбирають
Кислотні дощі землю поливають
Парниковий ефект вкоріняється
«Мирний атом» вже нам не підкоряється.

Природа:
Незважаючи на сумні прогнози,ви ще можете поліпшити майбутнє своєї
Планети, якщо цим порятунком займеться кожен із вас. І кожен із вас буде
дотримуватися екологічних норм і правил.
Ведучий:
3 того часу,як люди природу на землі почали зневажати
Змушений Бог був на Землю Ангела свого послати.
Йому ім’я - Еколог. Вас просимо:запам’ятайте,пильнує він землю і небо.
А зараз його в школі нашій вітайте.
Еколог:
Я - Еколог на Землі, турбот повні дні мої,
Що тут люди натворили, накидали, насмітили…
І повітря задиміли. Що це сталось з вами люди?
Це ж як так то нічого не буде: ні річок, ні гаїв, ні криниць,

Ні комах,ані звірів,ні птиць, ані квітів,ні трав,ні повітря,
Ні людей! Хоч тепер вже повірте, зупиніться - останній є шанс
Огляніться - благаю я вас!
Я-Еколог неспроста, я і в будні і в свята і рослині,і тварині часом також і
людині помагаю в небезпеці. Маю друзів яких запрошую до вас. Вони
розкажуть нам про ситуацію в нашому рідному селі, та допоможуть знайти
вихід із екологічної ситуації, яка склалася в Саях

Cело Саї - молоде і прекрасне
Гарне щодня, щогодини воно
Хай же ніколи в вас мрія не гасне
Кращим робити його все одно

В золоті кленів, в багрянці осики,
В віхолі сніжній і в сяйві весни,
В променях сонця... хоча й невелике,
Рідне село всі надії здійсни?

В біло-рожевім вишневім цвітінні
В барвах достиглих осінніх плодів
В місячнім сяйві, в яскравім промінні
Село тривог і нездійснених снів.

Нашому селу вже багато років.
Від слова батько в слові Батьківщина,
Надія, сила, віра і тепло
То ж будь Вкраїні завжди вірним сином
І збережи свій край, щоб не було.

З дитинства ми знаємо,
Чого нам всім треба:
Чистого дощику, синього неба,
Треба і чути, і бачити літом,
Як запишається жайвір над житом.

Пісня на мотив " Несе Галя воду "

Моє рідне село
Саями так зветься
А по біля нього
Лісок любо в'ється
Люди працьовиті
Піски зупинили
Сади рукотворні
Кругом посадили

А наші поля
Всіх просто чарують
Здоров'я й наснагу
Люб'язно дарують
Саї, мої любі
Сосонки тендітні,
Розгонисті поля
І люди привітні.
----------------------------Щось не те на білім світі

Щось не все в порядку,
Сади вишневі похилились,
Хрущі давно вже не гудуть,
Лише жуки ті колорадські,
Картоплю день і ніч гризуть.

Жайворонки в полі вже не так співають
Пестициди й хімікати вітри розганяють
На городах наших огірки не родять,
Хмари з кислотними дощами
Дуже часто ходять

Тече річенька, ой величенька
З хімікатами в ній водиченька
Є і фарбоньки й рештки бітуму
Зверху рясонька їсти нікому.

Пісня на мотив «Земля в елюмінаторе "

Вода у нас забруднена - 2раза
Повітря чистого давно у нас нема
І тужим за загубленим - 2раза
За всім тим, що природа нам дала.
Приспів:
І сниться нам не "фанта" й " Кока- кола"
Від них на нас усіх чека біда,
А сниться нам земля, земля довкола

І чистая джерельная вода.
-----------------------------------------------Та ось дивіться жителі Саїв,
Відкрийте очі, гляньте навкруги,
Це ж хто отак з природою посмів?
Що плачуть з горя і ліси й луги?

Вода забруднена і рибау ній гине,
І тут вже не почуєш спів птахів,
Земля страждає, як мала дитина,
Як чоловік таке творить посмів?

Дощі ідуть з дебільшого кислотні
Повітря вже не чисте, як колись
Найбільша мрія в нас усіх сьогодні,
Щоб край наш по новому відродився?

Краса? Пильніш дивися
Де тут вона? Сміття навколо й бруд
У сміттєзбірник гай перетворився
Розсадник всіх мікробів бачу тут

Пляшки, бляшанки, квітки не знайти
О, люди, хто нам розуму позичить?
Хто нас навчить природу берегти?

Ревуть та стогнуть земні простори
Від Саївських рясних бур'янів,

Земля не винна в цьому горі,
Що має таких господарів.

Невже вам люди байдуже буде,
Як землям ради не дадуть
Куди не гляне людське око
Поля кругом в амброзії цвітуть.
Ніхто землі не захищає
І обробляють як небудь
А коли вродить щедро нива
З земли святої все згребуть.

Пісня на мотив " Ой у полі два дубки "
Лісосмуги тут були
З місяченьком в танок йшли
А тепер тут кураї, кураї
Женуть вітри гультяї
Зажурилися поля,
Бо без захисту земля
Залишають нам роки, нам роки
Свіжозрубані пеньки
Ой у полі два дубки .два дубки
Залишились ще поки

Зранку до ночі давить дим очі
Зранку до ночі давлять дими
Скоро скоро наші очі

Вже не побачать квітучих ланів
.
Дивлюсь я на небо та й думку гадаю,
Що ми після себе на світі лишаєм?
Ліси наші в'януть нема більше рік,
Пташки покидають край рідний навік.
Нечисте повітря, у грунті - нітрати
І слово "Чорнобиль" нам страшно згадати
І щоб на світі не сталось біди,
Шануймо природу усюди й завжди.

Природа нам - як рідний дім,
Вона усім - як мати,
Щоб лад завжди був в домі тім,
Про це нам треба дбати

Набираю у груди повітря
І кричу, щоб почули усі,
На землі цій, в природі - ми діти
Ми без неї ніщо в цьому світі,
Ми без неї ніщо в цім житті!

Схаменіться люди добрі
Захистіть природу,
Як не буде річки й лісу,.
Не буде й народу.
Ми вірим в те, що кожен з нас усіх
Посадить сад, чи дерево, чи квіти

І в нас в Сая скрізь буде щастя й сміх
І завжди тут здорові будуть діти.
1-й Ми – юні екологи Липоводолинщини!
2-й Ми любимо свій рідний край.
3-й Ми постійно дбаємо про зелені насадження місцевого парку!
1-й Ми хочемо дихати чистим повітрям!
3-й Ми прагнемо зберегти природу ставків!
Всі разом – ми друзі твої, Природо!
1-й Пам’ятай квіти у природі виглядають набагато красивіше, ніж у букеті,
який швидко зів’яне!
2-й Відпочиваючи в лузі чи в лісі, не залишай за собою сміття!
3-й не ламай гілля дерев!
1- й Утримуйся від розпалювання вогнищ!
Всі разом - право на життя мають всі!

Природа:
21.Що ж нам робити? Адже природа гине на очах. Як тут здоровим бути тож
треба заходів вживати і у Еколога спитати.
Еколог:
22.Хто,як не ми. поможем цій землі, вона стократ віддячить нам розмаєм.
Задумайтесь великі та малі яке багатство та красу ми маєм.
Людина:
Прозорому всміхайтесь ранку, радійте кожному світанку,
Милуйтесь квітами у полі і буде в нас всього доволі,
Звірят і птаство не чіпайте, дерева молоді саджайте.
Природа
Люди, чи знаєте, чого мені треба?
Чистого дощику з синього неба.
Треба і чути, і бачити літом,
Як запивається жайвір над житом.
Як підпадьомкають в мідній пшениці
Досвітком тихим перепелиці.

Треба, щоб в лісі для лиса і лося
Місця живого хоч трохи знайшлося,
Треба ще рибок, малих і великих,
В чистих-пречистих озерах і ріках.
Треба, щоб я по морському купанні
Не одмивавсь од мазуту у ванні.
Треба сніданків і треба обідів,
Тільки, будь ласка, без жодних нуклідів.
Треба, виходить, не так і багато.
Люди, чи важко про все це подбати?
Еколог:
Незважаючи на сумні прогнози, ми ще можемо поліпшити майбутнє нашої
планети, якщо її порятунком займеться не лише суспільство, а й кожен
зокрема. Це буде можливим тоді, коли дотримання екологічних вимог стане
нормою нашого життя.
Людина
Ви рано встаньте, сонце в небі стріньте,
Ним замилуйтесь, серце задрижить.
Якщо ще так чарує вас довкілля,
То я вважаю: варто в світі жить!
Сприймайте світ широкою душею,
Про те байдуже час собі летить.
Якщо вогонь у тілі ще тепліє
То знайте люди: варто в світі жить.
Хотілося б, щоб ви пам'ятали слова римського мислителя Сенеки, сказані ще
в 1 ст. н. е.: «Жити щасливо і жити в злагоді з природою — одне й те ж саме»
Вчитель. Мені дуже хочеться вірити, що після сьогоднішнього свята ваші
душі стали добрішими, серця теплішими і ви назавжди запам’ятаєте :
Земля – не рабиня наша, а мати.
Сонце – не вітчим наш, а рідний батько.
Ліси – наші брати, річки – сестри.
Дощі, вітри, сніги мусять бути добрими гостями.

А ми на своїй планеті не тимчасові мешканці, а мудрі господарі.
Тож любіть нашу Землю і пам’ятайте, що після нас житимуть люди, адже
найбільша цінність у світі – життя, чуже, своє, життя тварин, рослин, життя
на всьому протязі в минулому, теперішньому та майбутньому.

(Виконується пісня на мотив «Ми желаем счастья вам»
В села, де поля вже пустирі,
Де води немає в джерелі,
Де хорошу воду в бочці ждемо вічність ми,
Щоб було нам легко в тяжкий час,
Дуже треба кожному із нас ( 2 рази )
Природу берегти.
Приспів.Ми бажаєм вам завжди
Чистого повітря і води,
І сонця промені
Хай завжди ідуть сюди.
Ми бажаєм щастя вам,
І воно повинно прийти,
Тож рук ви докладіть,
І природу збережіть.
Вчитель. Ось і закінчилось свято.
Спасибі всім, хто працював:
Актором був, вірші читав,співав. пісні
Хто нам у всьому помагав.
На цьому друзі прощавайте і ще не раз у гості завітайте

