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Виконали гуртківці та керівник гуртка 
«Екологічний театр»
 Катальникова С. В.

Методична розробка до Дня біологічного  
різноманіття

Гра-вікторина “Знавці природи”



  
Тема. Інтелектуальна гра «Знавці природи» 

Мета: під час проведення інтелектуальної гри підсумувати вивчений за рік 

матеріал; розвивати мислення, мовлення дітей, розширювати їхній світогляд; 

виховувати інтерес до вивчення природи, бережливе ставлення до неї. 
!
                                                             Хід гри 

!
 

!
Катальникова С. В. керівник гуртка— Сьогодні у 

нас не звичайна зустріч  — інтелектуальна гра «Знавці 

природи», протягом якої ви продемонструєте отримані 

знання та вміння за  навчальний рік. Будьте активними 

та уважними! Успіхів вам!  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Організаційний момент
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Конкурс 1 підготувала та проводить Каріна. 

Криптограми «Птахи» 
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1. У вирій він не відлітає, 

Бо роботу й взимку має. 

Чути в лісі його стук, 

Дзьобом по корі: тук-тук! (Дятел) 

!
2. Лісовий рябенький птах 

Безліч знищує комах! 

Він свого гнізда не має, 

Пісеньку просту співає. (Зозуля) 

!
3. До нас на літо прилітає, 

Яскраво-жовте пір’я має, 

Гніздо на дереві будує, 

Діток комахами годує. (Іволга) 
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Інтелектуальна гра «Знавці природи»
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  Діана та ії подруга Оленка  

пропонують вашій увазі веселі ребуси  

Конкурс 2. Ребуси 
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 Валерія склала цікаві наукові кросворди 

 Конкурс 3 Кросворди  
(Кожне завдання до кросворду супроводжується 

показом відповідної ілюстрації.)  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2. У лісі біля пня — біготня, метушня. 
Народ робочий весь день клопоче. (Мурашки)  
3. Хижак, що має китиці на вухах. (Рись)  
4. Лікарська рослина із сонцем усередині. (Ромашка)  
5. Середня за розмірами тварина з невеличкими рогами. У народі її 

називають дикою козою. (Козуля)  
6. Хижа тварина, хутро якої є дуже цінним. (Куниця)  
7. По дворах стрибає, крихти збирає.  
Ростом він маленький, сірий, чепурненький. 
Справжній молодець! Хто він?.. (Горобець).  
8, 9. Хвойні дерева — бажані красуні на Новий рік. (Ялинка, сосна)  
  

 

      1. Найцінніша порода дерева. (Бук)

Розв’яжіть кросворд і прочитайте назву 
найменшої тварини в Україні, довжина якої без 
хвоста становить лише 40–57 мм.
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2. Ніхто її не лякає, а вона вся тремтить. (Осика) 
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3. У вінку зеленолистім, у червоному намисті  
Видивляється у воду на свою чарівну вроду. (Калина)  
4. Тварина рогата, і рогів багато. (Олень)  
5. Влітку наїдається, взимку відсипається. (Ведмідь)  
6. На дереві гойдається, жупан колючий має. 
На літо одягається, а восени скидає. (Каштан)  
7. На Я починається, на Я кінчається.  
У садку росте, плоди на ній є. (Яблуня)  
8. Зелена, а не гай; біла, а не сніг; кучерява, та без волосся. (Береза)  
9. Як дерево називається, що влітку в білий пух вдягається? (Тополя)  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      1. Цвіте синьо, лист зелений, квітник прикрашає. Хоч мороз усе побив,
 його не займає. (Барвінок)

       
    
Розв’яжіть кросворд і прочитайте назву птаха, який переносить
своїх пташенят у лапках.
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охороняти природу. 

  C  

1. Річкова тварина — будівельник запруд і загат. (Бобер)  
2. Рідкісна цінна порода дерев, що ростуть у лісах Карпат і Криму. (Бук)  
3. Велика рогата тварина, яка водиться у лісах Карпат і Криму. Друге 

слово у її назві — благородний. (Олень)  
4. Птах, який на Поліссі відкриває весну та, за повір’ям, приносить 

діточок. (Лелека)  
5. Степова рослина, яка має довгі вирости, схожі на волосся. (Ковила)  
6. Рідкісний вид ящірки. Мешкає у Криму, має мелодійний голос, що 

нагадує дзенькіт крапель. (Гекон)  
7. Рідкісний вид птаха, який гніздиться у Чорноморському заповіднику. 

Друга частина його назви — шипун. (Лебідь)  
8. Водяна рослина, що має прекрасні білі квіти і велике листя, яке вкриває 

поверхню води. (Латаття)  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Розв’яжіть кросворд і прочитайте назву науки, що допомагає людині



       

    

     

1. Між двох світил я посередині один. (Ніс, очі)  
2. Коло прорубки сидять білі голубки. (Рот, зуби)  
3. Крутиться, вертиться, а в ополонку не впаде. (Язик) 

      

     

 5. Що воно за штука, що день і ніч стука?  
Його мають, вір-не-вір, і людина, й 

пташка, й звір. (Серце)  
6. Йдуть вони з усіх куточків — диво-

нитки, проводочки. Всі вони до мозку 

йдуть, інформацію несуть. (Нерви)  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 Дмитро всерйоз думає стати лікарем, тому його 
питання про анатомію людини
Конкурс 4. Загадки лікаря Айболить

Даша-творча особистість: дуже любить 
музику, - вона запропонувала
Конкурс 5. Музичний

Підсумок гри

Ну як? Впоралися? Тоді від 
всіх, хто підготував цей
проект, прийміть почесне 
звання «Знавець природи».

Згадайте і заспівайте пісню 
про рослин, тварин, природу 
рідного краю тощо.

 4. Все наше тіло облягає, а рухатись не заважає. 
Пропускає краплі жиру й піт. Вона
зоветься... (шкіра).


