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старший вчитель  Гера О. М. 

Тема  виховного заходу на екологічну тематику 

Заглянь у природу. 

Мета заходу: 

 Освітня: ознайомити учнів з органічними продуктами, пізнати світ природи 

Розвиваюча: розвивати в школярів почуття громадськості, бережливості, 

усвідомлення необхідності раціонального господарювання,  

                       розвивати  логічне мислення, вміння приймати швидке 

правильне рішення в екстремальних ситуаціях, вміння правильно 

використовувати свої знання… 

Виховна: виховувати екологічну культуру, бережливе ставлення до природи і 

всього живого, патріотизм, бережливе ставлення до свого здоровя. 

Форма заходу: гра, інтелектуальне казино. 

Підготовчий етап: підготувати фішки номіналом « один  розум» та копію 

поля для гри, таблички, набір фот різних рослин та емблем країн 

Проведення інтелектуальної гри. 

Ведучий. 

Доброго дня!!Ми раді вас вітати у нашому інтелектуальному казино « Елінт», 

назва якого означає – « еліта інтелекту». 

В цепи человек стал последним звеном, 

И лучшее всё воплощается в нём. 

Как  тополь, вознесся он гордой главой,  

Умом одаренный и речью благой. 

Вместилище духа и разума он –  

Весь мир бессловесных ему подчинен. 
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Нехай ці слова знаменитого Фірдоуса будуть епіграфом нашої зустрічі – гри. 

Ведучий. 

Сьогодні мета нашої зустрічі це пізнання екологічних основ.  Наше казино 

дозволить сьогодні заробити тому хто чесний, принциповий, сміливий, 

впевнений в своїх знаннях  та наполегливий. А заробити ви зможете сьогодні  

лише своїм інтелектом. 

Ведучий. 

Хочемо попередити вас про те ,що гроші у нас сьогодні незвичайні. Це 

банкноти номіналом в « Один ум». Пам’ятаєте? « Один ум хорошо, а два 

лучше». 

Отже,  УВАГА! УВАГА! Правила нашої гри. 

Кожна команда має певну кількість « умів». Вам будуть задані питання і  

кожна команда робить свою ставку в « один ум». Якщо ви не правильно 

даєте відповідь то ваші « уми» поповнюють касу нашого казино, якщо ви 

вдало відповідаєте – то ваша ставка подвоюється.  

Ведучий. 

Таким чином, сьогодні ви можете як збільшити своє розумове становище, так 

і стати банкрутом, втративши свої таланти… 

Правила гри дуже прості, спочатку ви робите ставку, потім піднімаєте  

табличку  - це означає , що команда зробила ставку і готова відповідати. 

Ведучий. 

1 тур гри.      

Питання: один давньогрецький  філософ стверджував: « всё, что приходит на 

ум, обдумывай дважды и трижды…».  Головна умова, щоб щось заробити 

потрібно швидко думати  і робити ставку поки цього не зробила  команда  

ваших  суперників.  Ціна питання  є  номіналом 1, 2, 3 ума. Вибираємо. Якщо 

команда відповідає правильно, то ваша кількість «умів» збільшується, якщо 

ні - ви втрачаєте все. 

Робимо ставки. 
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Питання номіналом в « один ум». 

1. Як називають процес коли ґрунти стають беззахисними перед 

вітровою і водною ерозією, а також великої шкоди завдає культивація 

небезпечних з точки зору екологічності культур (цукрових буряків, 

картоплі та інших, з якими з полів вивозиться велика кількість 

родючого шару);    (розорювання) 

2. У посушливих місцях воно сприяє вимиванню солей з глибин у верхні 

горизонти і засолення внаслідок швидкого випаровування; (зрошення) 

3. Виключення просапних культур і збільшення частки багаторічних трав, 

підсівних культур, правильне визначення складу оброблюваних 

культур, їх чергування і агротехнічні прийоми називають. 

(ґрунтозахисна сівозміна) 

Питання номіналом в « 2 ума». 

1.   Яке маркування має органічна продукція?( біо, еко, naturel) 

2.   Які продукти називають  органічними ( продукти  повністю 

натурального походження, що не піддавалися впливу синтетики та 

хімії в кількох «покоління». )? 

3. Де в Україні зона відчудження? ( 30 ти км зона  від ЧАЕС) 

4. Які види забруднень розрізняють за типом походження? (фізичне, 

механічне ,  хімічне,  біологічне, термічне, радіоактивне) 

 

Питання номіналом в « три ума». 

1. Яке місто України вважають екологічно найнебезпечнішим для життя? 

( Кривий Ріг) 

2.  Скільки років потрібно не використовувати  агрохімію та ГМО, щоб 

земля вважалась органічною? ( три роки). 

3. Чи є рослини – хижаки? ( так, росянка) 

 

Ведучий. 

Тур 2.  

 Народна мудрість говорить: « мудрец способен судить о поэзии и о 

музыке, хотя сам не  сочиняет музыку и не пишет стихов». Отже, 

наступні питання про музику. Робимо ставки. Увага, питання: 
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1.  Номіналом «1 ум»: У  назві яких  рослин, тварин, птахів зустрічаються 

назви нот? 

2.  Номіналом в « 2 ума»: Назвіть назви пісень де зустрічається назва 

продуктів? 

3.  Номіналом «3 ума»: Які органічні продукти зустрічаються в наших 

магазинах? 

Ведучий. 

Тур 3.  

 Пропонуємо вам  подорожувати по материкам та ознайомитись з рослинним 

і тваринним світом. Отже, робимо ставки. Правильна відповідь і ви 

поповнюєте свою казну на «2 ума» 

 На слайдах ви можете бачити рослини , ваше завдання назвати де  їх 

батьківщина? 

 ( картопля – ПН Америка,  помідор -  Пд. Америка, ананас – Африка,  кавуни  

– Африка Єгипет,  баклажан – ПД Америка) 

Ведучий. 

Тур 4.  

Наступний тур називається « Чорний ящик». Команда обговорює  варіант 1 

хвилину.  Якщо  відповідь правильна команда отримує  «3  ума». Якщо є 

відповідь - підніміть табличку.  

Увага! « Чорний ящик» .   

1. Він допомагає один мінерал звільнитись від  різних шкідливих домішок 

та бактерій. ( фільтр) 

2. Цей предмет з часом стане складовою частиною гардеробу  кожного 

жителя планети. Його використання змінить зовнішність людини,  але 

збереже його здоров’я. ( противогаз) 

3. В ній міститься майже вся рідина, яка продається в магазинах, вона має 

повторне використання у деяких господинь, вона зберігається в землі 

сотні років  (пластикова пляшка). 
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Ведучий. 

5 тур. 

 Останній тур в нашому казино – творчий. Ваше завдання за 1 хвилину 

пояснити зміст висловлювань видатних людей.  Якщо ви впевнено докажете 

вислів – отримаєте    «3  ума».   Робимо ставки.  

Лот № 1.  « Мы не унаследовали Землю у своих родителей. Мы её взяли  

взаймы у своих детей.» Л. Толстой. 

Лот № 2.  Прокинувся вранці, умився, привів себе  до ладу – і одразу ж 

наведи лад на своїй планеті» Антуан де Сент – Екзепері. 

Лот № 3 «Яка їжа  - таке й здоров'я»  

Тур 6.  

Ведучий.  

Подорожуючи країна світу,  ви повинні знати які знаки в якій країні зазначені 

на упаковках органічних продуктів? Ваше завдання подивитись на знак та 

назвати країну – виробника. Робимо ставки.  За правильну відповідь ви 

отримаєте по  «1 ума» 

                     Євросоюз 

                                        США 

                           Японія 
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                       Німеччина 

 

Ведучий  

Наша гра  у віртуальному казино закінчилась. Сподіваємось, що ви сьогодні 

не тільки поділились своїми знаннями, але й дізнались нове про органічні 

продукти. 

Ведучий. 

Шановні гравці – інтелектуали, кожен з вас спробував свої сили в нашому 

казино, а отже,  ви можете поміняти свої  чесно зароблені « уми»  на товар за 

списком.  Вибирайте!!!!!! Дякуємо всім…. Бажаємо здоров’я з органічними 

продуктами. 

(Товари можуть бути будь – якими: фрукт, цукерка, оцінка, додатковий бал 

на уроці, звільнення від домашнього завдання …) 

 

 

Використані джерела: 

1. http://www.beautynet.ru/stylearticles/1199.html  

2. http://inet-shopping.info/o-tovarakh/odezhda-i-obuv/priemushchestva-

sherstyanoj-odezhdy.html  

3. http://fakty.ictv.ua/ua/index/read-news/id/1463802  

4. http://medportal.ru/enc/krasota/diet/  

5. https://www.google.com.ua  

6. Вихрущ В.О. Природознавство в цифрах і фактах, 1998. -  С. 22 - 25. 

http://www.beautynet.ru/stylearticles/1199.html
http://www.beautynet.ru/stylearticles/1199.html
http://inet-shopping.info/o-tovarakh/odezhda-i-obuv/priemushchestva-sherstyanoj-odezhdy.html
http://inet-shopping.info/o-tovarakh/odezhda-i-obuv/priemushchestva-sherstyanoj-odezhdy.html
http://inet-shopping.info/o-tovarakh/odezhda-i-obuv/priemushchestva-sherstyanoj-odezhdy.html
http://fakty.ictv.ua/ua/index/read-news/id/1463802
http://medportal.ru/enc/krasota/diet/
https://www.google.com.ua/


25.09.2015 7 

 

Гера О. М. 

 

7. 3.  Мандилина О.Г. Екологічний брейн-ринг. // Біологія. – Х.: Вид. 

група «Основа» - 2011. – №3. - С. 29 -30. 

8. 4.  Дячук Т. Граючись учимось. // Біологія. – Х.: Вид. група «Основа» - 

2007. – №10.- С. 15. 

9. 5.  Пустовіт Н.О. Екологічні задачі, ігри та вікторини. – К.: Наукова 

думка, 1995.- С. 52 - 63. 

 


