
 

 

Виховний захід  

Тема:  «Де вода – там і життя» 

Мета:   

1. Працювати над усвідомленням краси природи як унікального явища та її функцій 

в житті людини; 

2. Виховувати у дітей дбайливе ставлення до води як частини природи в традиціях 

українського народу. 

 

Обладнання:  запис на дошці теми уроку: 

                додаткова дошка з фотокартками краплинок  води, рушник, хліб, мікрофон. 

 

Хід заходу 

 

І.   Організація класу до уроку: 

                                                      Встаньте діти, всі рівненько, 

Посміхніться ви гарненько, 

Посміхніться ви до мене, 

Поверніться до гостей, 

Привітайтесь: «Добрий день!» 

Всі сідайте тихо, діти! 

Домовляймось, не шуміти, 

- Всі готові до уроку? 

Ну гаразд, часу не гаймо 

І заняття починаймо. 

 

ІІ. Оголошення теми і завдань заходу 

 

1. Загадка:                                        Що це таке? Пливе і ллється, 

Часом на камінь дереться, 

Як немає – все висихає, 

Звір і птах помирає 

 (Вода) 

  Тема заняття:      «Де вода – там і життя» 

Сьогодні дізнаємось яке значення має ця чудова рідина і чому її треба охороняти 

    

2.    Актуалізація вивченого: 

    Давайте пригадаємо, що ви знаєте про воду? 

- Вода – частина неживої природи; 

- Води на землі дуже багато; 

- Вода є всюди: на землі, під землею, у морях, у річках, в повітрі, в тілі і в крові людини, в 

рослинах; 

- Життя на землі без води неможливе – без води все загине; 

- Вода – розчинник; 

- Вода буває в трьох станах (рідкому, твердому, газоподібному) 

 

3.  Гра «Вода – не вода» 

(камінь, роса, іній, латаття, сніг, річка, пара з чайника, лід, море, берег, жабка, туман, дощ) 

4.  З давніх давен люди цінували воду, оспівували її у віршах: 

                                            

                                              Вода – це дощик в полонині, 

Вода – густий туман в долині, 

Вода – у спеку прохолода, 

Вода – для саду, для городу, 



 

 

Вода – для їжі, для життя, 

Вода – для всього – це життя! 

 

 

                                                     Не умитися, не напитися 

без води 

Листочку не розпуститься  

без води 

Без води прожити не можуть 

птиця, звір чи людина 

І тому завжди усім скрізь 

 потрібна вода! 

 

 

- Розкажи нам,  річко мила, 

                                                         Де була ти, що робила? 

- Я водички з джерела 

Двом горобчикам дала 

Напоїла в лузі стадо, 

Полила усю розсаду, 

Пригостила ціле місто- 

                                                        Пийте всі водицю чисту! 

                              В.Орлов 

 

Росою вмивається сонце, 

Росою вмиваються соняхи. 

А соні не хочуть митися- 

Сон витирають долонями. 

Миються всі на світі- 

зимою, весною, літом: 

жирафи – у Африці, 

ведмеді – на полюсі, 

і я – на четвертому поверсі. 

Тільки навшпиньки стану, 

рукою дістану до крана… 

Води не боюся – сміюся. 

 В.Лучук 

5. Коли навесні чи влітку чомусь довго не було дощу, люди з нетерпінням його чекали, 

хвилюючись за майбутній урожай, а малята навіть промовляли заклички. 

 

Закличка 

Хмарка 

В літнє небо вийшла хмарка. 

Хмарці стало дуже парко, 

Облилась вона дощем. 

А малята під кущем 

Їй гукали: 

- Мила хмарко, 

Хай частіше буде парко. 

Проливай дощі-хлющі 

 

                                                           На городи, на кущі, 

На жита, на пшениці, 



 

 

Буде хліб нам і млинці, 

Буде каша, буде борщ. 

Лий нам, хмарко, щедрий дощ. 

6.  Пісня «Дощик»                                                                               

  7.  А ось яка пригода нещодавно трапилася із звірятами. 

 До вашої уваги вистава «Хитра киця». 

 

8. Погляньте на ці фотографії 

- Які з них вам подобаються більше? 

Виявляється японський дослідник розглянув краплинку води під мікроскопом. 

Ось так виглядить краплинка, коли сказати їй добрі слова:  «Спасибі, вибач». А так освячена вода 

виглядає. Отож,  старайтесь вживати більше добрих слів, щоб не ображати нічого і нікого. 

 

- На початку заняття було сказано, що води на Землі багато і чому водичку треба берегти. А 

чи справді її так багато?  

- А чи все в порядку в нас із водою?  

- Ні, проблеми.  Мало прісної. Забруднена. 

 

 

Джерельце висохло, струмок ослаб 

А ми із крану – крап, крап, крап, крап… 

Міліють ріки та моря. 

Не витрачай води дарма! 

Бо пройде небагато літ 

Загине без води весь світ! 

 

9. «Мікрофон» 

 Що ми можемо зробити для збереження води на планеті? 

- Коли відпочиваю на природі, не кидаю  у воду сміття, консервні банки, пляшки, пакети; 

- Розчищу джерело; 

- Не ламатиму дерева на берегах водойм (запобігає розливу); 

- Буду ремонтувати крани; 

А я коли чищу зуби – набираю воду у скляночку і нею полощу рот. А кран закриваю, щоб 

даремно не витрачати воду. 

 

ІV. – Підсумок. Презентація вірша 

 

Вода – прекрасна рідина, 

Життя без неї неможливе. 

Без запаху й смаку вона, 

Корисна і завжди важлива. 

 

Оазис там, де є вода, 

А де нема – пустеля дика. 

Там, де волога пропада, 

У тім краю біда велика. 

 

 

З  водою квітка зацвіте 

У небі райдуга весела. 

Вода – це є саме життя, 

Що живить і міста і села. 

  



 

 

                                                                                  (І.Гувол) 

 

 


