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Мета: націлити юннатів на необхідність 
допомоги птахам взимку. 
Виготовлення годівничок, розвішування, 
підгодівля птахів та  
спостереження. Сприяти розвитку таких 
моральних якостей, як  
цікавість і любов до живої природи, вміння 
працювати в групі.  
Виховувати відповідальність за доручену 
справу. 



                          
Оголошення 

Увага! Увага! 

Учні школи! 

 Усі, хто любить пошук та пригоди.       

У школу надійшов загадковий лист.  

Просимо представників від кожного     

класу отримати загадковий  

конверт у зауча школи. 



                          Перший конверт 

О, вельмишановні  та наймудріші юні 

ЛЮБИТЕЛІ ПРИРОДИ! Пишуть Вам жителі 

країни МУДРАГЕЛІЇ. Злий чарівник 

зачарував наших дітей. Вони не можуть ні 

рухатися, ні говорити. Чари діють до того часу, 

доки не знайдеться ерудований, кмітливий 

сміливець, який відшукає СКАРБ, зохований 

Дуже давно на подвір’ї  Вашої школи. 

Благаємо Вас Знайдіть його  Шлях пошуку 

Вам підкаже чарівний            листок. 



                          
Чарівний листок. 
 Виконайте завдання «Перекладач»  
Розшифруйте, які птахи ховаються за 
переплутаними буквами. Зверніться з 
розгаданими словами до учня, який 
знаходиться біля годівнички навпроти 
центрального входу в школу, який передасть 
Вам другий конверт 

Убгол, ронаво,лекале лисичка, 
 росока, льражуве, роцьбего телдя  



                          

Другий конверт 
 Дорогі друзі!  

Розгадайте кросворд. З відповідями 

зверніться до учня, який знаходиться 

біля третьої від входу  ялини. Якщо 

правильно відгадали отримаєте третій 

конверт. 



                          



                          
Третій конверт 

  

            Виконайте завдання «Шифрувальник» 

Знайдіть зашифрованих птахів та зверніться 

до учня, що знаходиться біля берези поблизу 

стадіону. Якщо правильно відгадали 

отримаєте четвертий  конверт. 
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Четвертий  конверт 

  

Розгадайте  ребус, де зашифровані назви 

птахів, яких можна зустріти у нас взимку  та 

зверніться до учня, що знаходиться біля 

спортзалу. Якщо правильно відгадали 

отримаєте п’ятий  конверт. 



                          
П’ятий  конверт 

 Розгадайте  загадку та зверніться до учня, що 

знаходиться  біля годівничок в районі 

спортзалу. Якщо правильно відгадали 

отримаєте шостий  конверт. 

Який птах виводить пташенят взимку і чому? 

  



                          

Шостий  конверт 

  

Знайдіть 4 помилки в тексті. Зверніться до 

учня, який знаходиться біля годівнички в 

районі баскетбольної площадки Якщо 

правильно відгадали отримаєте сьомий  

конверт. 



                          
У зимовий період найкраще підгодовувати 

пташок поживним кормом: трохи розчавленим 

качалкою соняшниковим та гарбузовим насінням, 

пшоном, просом, залитими смальцем чи олією 

вівсяними пластівцями, несоленим салом, 

маслом, маргарином.  Пташкам будуть до 

вподоби зіпсовані крупи, сухофрукти та сушені 

гриби, в яких завелися жирні личинки.  



                          
Слід пам’ятати, що цукор  для птахів - страшна 

отрута. Тому солодкі чипси, сухарики та солодке 

сало - не для них. Не можна згодовувати пернатим 

білий  хліб! Він набухає в зобу, через що живе 

створіння може загинути. Полегшить травлення 

пташкам жменя піску чи товченої яєчної шкаралупи, 

змішана з зерном, крупою, білими хлібними 

крихтами. 
  



                          
Сьомий  конверт 

  

Розшифруй ребус. Слово підкаже на якому дереві  

шукати ключ до скарбу. Знайдеш ключ Звертайся 

з ним до бібліотекаря отримаєш скарб. 

А 

2=Б 



                          
Відповіді 

1. Голуб, ворона, лелека, синичка, сорока, 

журавель, горобець дятел 

2. . 

3.Грак, ворона, голуб, 

дятел,синичка 

  

4.Ворона, дятел 

  

5. Шишкарі, щоб вигодувати  

пташенят доки не  

висиплеться насіння з шишок 



6. У зимовий період найкраще підгодовувати пташок поживним 

кормом: трохи розчавленим качалкою соняшниковим та 

гарбузовим насінням, пшоном, просом, залитими смальцем чи 

олією вівсяними пластівцями, несоленим салом, маслом, 

маргарином.  Пташкам будуть до вподоби зіпсовані крупи, 

сухофрукти та сушені гриби, в яких завелися жирні личинки.  

Слід пам’ятати, що цукор (сіль)  для птахів - страшна отрута. Тому 

солодкі  (солоні) чипси, сухарики та солодке (солоне) сало - не для 

них. Не можна згодовувати пернатим білий  (чорний) хліб! Він 

набухає в зобу, через що живе створіння може загинути. 

Полегшить травлення пташкам жменя піску чи товченої яєчної 

шкаралупи, змішана з зерном, крупою, білими хлібними крихтами. 

7. Горобина 


