
«Земля – казкова планета,  

тільки потрібно її берегти» 

Свято до Дня Землі 

Мета: розширити знання гуртківців про те, що обов’язком кожної людини є охорона 

рідної природи, поповнити знання дітей прислів’ями, прикметами, ребусами про тварин, 

рослин, птахів, явища природи, розвивати естетичне сприйняття навколишнього світу, 

пам'ять, мислення, увагу, почуття колективізму. 

Обладнання: картки та додатки для ігор, прикрашена сцена, магічний шар. 

Дійові особи: ведучі, Сонце, Земля, Повітря, Вода, Любов. 

Звучить мелодія, входять ведучі 

 

Ведучий 1. – Доброго дня! Вітаємо всіх гостей у нашій залі! 

 

Ведучий 2. – Сьогодні наше свято присвячене Всесвітньому Дню Землі, яке відзначають 

22 квітня у більшості країнах світу. 

 

Читець:

Летить Земля у просторі космічнім, 

  Закутана у сяйво голубе, 

  І в русі цьому щохвилиннім, вічнім, 

  Життя розквітло буйно, як ніде. 

Бо ні жарка Венера, ні Юпітер, Ні Сатурн 

Так не вгадали біля Сонця більше пролетіть, 

Щоб не було ні пекла, ані мертвих бур, 

Лиш на Землі вдалось життю вціліть! 

  На всій планеті у цей день весняний 

  Святкується щорічний День Землі. 

  І недаремно квітень буйнотравий 

  До цього дня прикрашує її. 

Дерева вже убрані буйним листом, 

Черемха біла, яблуні цвітуть! 

Кульбаба жовтим сонячним намистом 

Розсипалась по луках. Весно, будь! 

 

Ведучий 1. – Наша прекрасна зелена Планета така маленька у Космічному просторі і 

така велика й рідна для кожного з нас. Одна з найголовніших особливостей нашої 

планети – існування на ній життя. 

 

Ведучий 2. - Який чудовий день видався сьогодні! Так гарно, тепло, сонячно! Що то 

значить прийшла весна! Зразу стало тепліше, красивіше, цікавіше! 

 



Ведучий 1.  - Твоя правда! Весна прийшла, принесла на Землю радість, тепло, чарівні 

пташині пісні! 

 

Ведучий 2.  - Прокидаються дерева і квіти, оживає земля. І ми потрапляємо у 

справжню казку. А взагалі, то ми всі й так живемо кожного дня в казці. 

 

Ведучий 1.  - Таке скажеш! Ми просто живемо на Землі, а не в казці. Де ти казку 

бачиш? 

 

Ведучий 2. - А ти хіба не бачиш казки? Поглянь навколо себе – всюди казка, жива, 

чарівна, неповторна. Роздивися навколо себе! 

 

(під відео кліп про природу читець читає вірш) 

Читець: 

  Поглянь, дитино, на бездонне небо. 

  А он тополі в небо потяглись. 

  Для щастя зовсім небагато треба, 

  Лише навколо себе придивись. 

І ти побачиш сонячне проміння, 

Що поміж листя лине до землі. 

І луг зелений росяний в цвітінні. 

Кружляють в синім небі журавлі. 

  А скільки звуків, щебету і співу! 

  Навколо все звучить, стрічає день 

  Іди і ти по цій землі щасливо, 

  Радій, всміхайся і співай пісень. 

Бо ти живеш! Ти на Землі – Людина! 

Захоплюйся, дивуйся, усміхнись. 

І пізнавай цей світ щодня, невпинно, 

І бачити красу навколо вчись! 

 

Ведучий 1. - Також вчися захоплюватись і на все дивитися з цікавістю, не будь 

байдужим – і тоді перед тобою відкриється справжня казка… 

 

Ведучий 2.: - У Землі є п’ять могутніх чарівників. А ви про них щось чули? Знаєте їх? 

Є чарівники, і ми без них жодного дня не можемо обійтися.  

 

Ведучий 1.  - Зараз я дам підказку, відгадай загадку: Куди ступиш – всюди маєш, хоч 

не бачиш, а вживаєш! 

 

Ведучий 2. - Ну, це, мабуть, повітря… Але який же це могутній чарівник, це просто ж 

повітря… 

 

Ведучий 1. - Послухай наступну загадку: Усі його люблять, всі його чекають. А хто 

подивиться, кожен скривиться! 

 

Ведучий 2. - Це Сонце! Я знаю, що ще без Води і Землі не можна жити. 

 

Ведучий 1. Планета Земля наша – це просто диво – казка, в якій ми живемо кожного 

дня! А без Землі, Води, Сонця і Повітря не може ніхто і ніщо жити. Бо це справді 

могутні велетні-чарівники, чи не так? Ти ж і сама знаєш, яке велике Сонце і яка велика 

Земля. А Повітря – воно обіймає усю Землю, заходить у кожну шпаринку і клітинку. І 

Вода – велетень, бо займає 2/3 поверхні планети. 

 

Ведучий 2.: - А п’ятий велетень – це Любов! 

  



Читець: Йдемо в гості до природи. 

  Є в ній різна дивина: 

  В небі — зорі, в ріках — води, 

  В полі — квіточка ясна. 

А зимою є сніжинка, 

Літо дощик принесе, 

Є метелик і пташинка — 

І таке цікаве все! 

  Все, що є навколо тебе: 

  Сонечко, хмаринка, небо, 

  І пісок, каміння, води, 

  Й люди — часточка природи. 

 

 

Поле, гори і травичка, 

Ліс, повітря і водичка, 

Бджілка, пташечка і зорі, 

Вільний вітер на просторі, 

  Квіточки і різне зілля — 

  Це, дитино, і є довкілля! 

  Це довкілля просто казка, 

  Ти милуйся їм будь-ласка! 

Бо нашкодивши природі, 

Насмітивши при нагоді, 

Ти задієш лиха всім 

І великим і малим! 

 

(з’являються могутні велетні-чарівники Земля, Сонце, Повітря, Вода, Любов) 

 

Сонце: - Я — Сонце! Я освітлюю і грію, 

  Я в Сонячній системі — головне. 

  Даю життя, а людям ще й надію. 

  Всі люблять і чекають всі мене! 

 

Земля: - А я — Земля! Я для землян — 

колиска. 

  Несу усіх в космічне майбуття. 

  І хоч планет круг сонця ціла низка, 

  Та я одна, що всім дала життя! 

 

Повітря: - Я — чарівник, Повітря! Як 

без мене? 

  Я є в усьому і живу для всіх! 

  Людина, звір і листячко зелене... 

  Хто без повітря обійтися б зміг? 

 

Вода: - А я — Вода! Таке велике диво! 

 І в цьому світі також головне! 

 Бо ж без водички жити неможливо... 

 Тому цінуйте й бережіть мене. 

 

Любов: - А я — Любов! Всіх почуттів 

перлина! 

  Без мене не прожити на Землі. 

  Любов святу несе в собі людина. 

  І люблять всі: великі і малі! 

 

Читець: - Ви — диво, велетні-чарівники. Ви казка, у якій живете ми всі! І саме життя 

— це чарівна казка! 

(Чарівники зникають) 

 

Ведучий 1. : - А для того, щоб краще дізнатися про природу та знати як її охороняти, 

ми пограємо з вами в ігри. 

 

Ведучий 2. «Правила поведінки в природі» 

Назвати правило до малюнка. 

1. Не руйнуй пташині гнізда 

2. Не руйнуй мурашник 

3. Не лови метеликів 

4. Не ламай дерев 

5. Не розпалюй вогнище 

6. Не топчи квітів 

7. Не топчи гриби 

8. Не рви квітів 

 

Ведучий 1.: - Молодці! Рослини і тварини потребують вашого захисту! Будьте природі 

друзями! Гра «Склади прислів’я чи приказку» 



Поповнимо свої знання прислів’ями і приказками. Вам потрібно скласти прислів’я чи 

приказку. 

Де звіру живеться, там він і ведеться. 

Ліс і вода - брат і сестра. 

Ластівка день починає, а соловей кінчає. 

Зрубали дерево - прощайте, птахи. 

 

Ведучий 2.: «Хто я» 

Ведучий загадує певний об’єкт одному з учнів (наприклад, явище природи, рослину чи 

тварину). Учень намагається відгадати задумане слово, при цьому він ставить 

запитання учням свого класу, на які вони можуть відповідати лише «так» або «ні». Час 

1 хвилина. 

 

Ведучий 1.: Гра «Хитромудрі запитання» 

1) Де стоїть вода стовпом? (В стакані, пляшці) 

3) По чому плаває качка? (По воді) 

4) Який ключ не б'є, і не видмикає? (Журавлиний) 

5) В воді родиться, а води боїться? (Сіль) 

6) Із-під гірки, з-під крутої  

Прокрадається порою  

Та й до моря утіка  

Через лози по ярках. (Джерело) 

7) Що приходить тихо, а відходить з шумом? (Сніг) 

8) Без ніг, а біжить, без рук, а рукава має? (Річка) 

9) Стоїть корито, повне води налито? (Став) 

10) Не вода, не суходіл, і на лодці не попливеш, і ногами не підеш? (Болото) 

11) Кругом вода, а з питвом біда.  

Хто знає, де це буває? (На морі) 

12) Ні у вогні не горить, ні у воді не тоне? (Лід)  

 

Ведучий 2.: Гра «Хто зайвий» 

Завдання: виключити зайві слова, пояснити, чому воно зайве. 

До перелітних птахів відносять: ластівку, шпака, голуба, лелеку, зозулю, дятла, 

солов’я, жайворонка. 

Є такі види дерев: дуб, горобина, клен, калина, каштан, липа, соняшник, горіх, сосна.  

 

Ведучий 1.: Ребуси «Лікарські рослини» Відповіді на ребуси: кульбаба, кропива, 

шипшина, ехінацея, шавлія, чистотіл, череда, горобина, ромашка, меліса. 

От які ви молодці. З такими захисниками наше довкілля стане чистішим. 

 

Ведучий 2.: Вікторина «Овочеве коло» 

1.    Яким овочем в давнину карали ледачих та неслухняних? (горохом) 

2.    Цю овочеву рослину в Росії називають матінкою, а буває вона савойська, 

брюссельська, червоноголова, білоголова, також кольрабі. Назва цього овоча пішла від 

латинського слова “капут” (капуста) 

3.    Батьківщина помідора. (Америка) 

4.    В що перетворилась карета Попелюшки? (гарбуз) 



5.    В якому овочі є велика кількість вітамінів росту? (морква) 

6.    Найовочевіша казка. (Чіпполіно) 

7.    Який овоч нагадує космічну тарілку? (патісон) 

8.    Вусатий, полосатий, та не кіт. (кавун) 

 

Ведучий 1.: Гра «Розмалюй планету».  

Запрошуємо чотири представників від кожного класу розмалювати розмальовку. Хто 

швидше і красивіше розфарбує та пояснить значення малюнка. 

 

Ведучий 2.: – Ми сьогодні з вами в казці побували, бачили багату і красиву всю 

природу! Будемо її ми всі любити, будемо завжди оберігати! 

 

Ведучий 1.:  

– Бережіть природу, любі діти, 

  Я до цього всіх вас закликаю. 

  Хто байдуже ставиться до неї, 

  Той у грудях серденька не має. 

А якщо його немає в грудях, 

До природи він байдужим буде. 

Пам’ятаймо це і я, і ти, 

Маймо в серці зерна доброти. 

  Ці зернятка будуть проростати, 

  Спів почуєте душі своєї, 

  Про природу станете ви дбати, 

  Вірним другом будете для неї. 

 

Ведучий 2.:  

– Тому вас прошу, діти, закликаю: 

  Нащадкам збережіть природу, 

  Її степи, ліси, джерельну воду, 

  Дерева не рубайте, не вбивайте 

звіра, 

  І у природі буде хай довіра. 

Не лише ресурси дарує нам природа, 

Вона дарує нам свою чарівну вроду. 

Красу, здоров’я, доброти безмежність 

І сподівається на нашу обережність. 

  Тож мудрість хай керує вами, 

 Коли ступаєте зеленими стежками! 

Читець: 

Усі однаково ми плачем, сміємося, 

 Усім потрібен кисень і вода. 

 Поляк, іспанець, українець – 

зберемося! 

 І збережем планету – бо вона одна! 

 

То ж бережіть планету, діти, 

ЇЇ озон, річки, сади, ліси… 

Щоб проліскам з онуками радіти 

І випити джерельної води! 

 І як би не склалось, де б ми не бували – 

 У мандрах, в далекім краю. 

 Та серцем синівським щоб не забували 

 Про неньку – Вітчизну свою! 

 

У праці красива, у пісні натхненна, 

І люд роботящий у селах, в містах. 

Хай Богом ранима і благословенна 

Пребуде земля Українська в віках! 

(Звучить пісня «Моя планета Земля») 


