
Екологічна вікторина «Пташині знавці» 

 

Вступне слово вчителя. 

-Дін! Дон! Дін! Дон! Дзвенить ніжний передзвін! Йде по місту весна! 1 квітня- 

день, коли люди зустрічають птахів – весників весни! У цей день люди співали пісні- 

заклички: 

Жайворонки, жайвороночки, 

Приносите лето красное, унесете 

Зиму холодную. 

Она нам руки-ноги отморозила. 

Жайворонки-жайвороночки. 

А ще в цей день випікали з тіста пташок-жайворонків. Спочатку їх розвішували 

на гілках  Сьогодні ми  дерева та носили по вулицях, а потім роздавали дітям. Це було 

веселе та радісне свято для дітей. Сьогодні ми з вами зустрінемо пташок трішки 

інакше, у вигляді вікторини «Пташині знавці». Дізнаємось хто з вас най 

спостережливіший і найшвидкіший. 

1 завдання 

«Бліц-опитування» 

1. «Вісники весни». Хто вони? (Жайворонок). 

2. «Суперний солов’я»? (Співочий дятел). 

3. «Лісовий лікар»? (Дятел). 

4. Птахи, що приносять щастя? (Лелеки). 

5. Самий співочий птах? (Соловей). 

6. Назвіть найменшу пташку у світі? (Корольок). 

7. Назвіть птаха, який не в’є гнізда ,а виводить пташенят у ямі на піску? (Чайка). 

8. Який птах кричить, як кішка? (Іволга). 

 

2 завдання 

«Упізнай за фотокарткою» 

 

(вчитель демонструє фотокартки) 



3 завдання 

«Кросворд» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 завдання 

«Збери прислів’я» 

Горобець малий,   віщує теплу погоду. 

Регулярне кування зозулі  а соловей кінчає. 

Ластівка день починає,   а серце має. 

Краще синиця в руці,   дорожча золотої клітки 

Воля пташки  ніж журавель в небі. 

І соловейко не співає,   коли їсти не має. 

Слово – не горобець,   А вночі-кричить. 

Сова вдень мовчить,   вилетить – не спіймаєш. 

 

4 завдання 

«Розгадування ребусів» 

 

Грак, сойка, сова, ворона, синиця,сорока, жайворонок, шишкар. 

 

 



5 завдання 

«Фільм про життя птахів» 

 

Дійові особи: зозуля, кабан, дятел, лев, соловей, дерево, комахи. 

Сидить величний лев – цар тварин. Реве на весь ліс. На його рев збігаються усі. 

Зозуля полетіла. Прокувала, сідає поряд. Вибігає кабан. Обнюхав, похрюкав, сів 

поряд. Зліва біля дерева «працює» дятел. Вибиває з дерева комах. Лев ще раз заревів. 

Дятел кидає роботу. Сідає біля лева. І тут на передній план з’являється соловей. 

Співає, милуючись своїм співом. Закінчив співати, сідає поряд з левом. Усі 

вклоняються йому. 

 

6 завдання 

«Вчимося любити природу» 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 завдання 

«Відгадай пташку» 

 

 

 

 

 

 

 

Сова, сорока, сойка, сокіл, ластівка, орел, соловей, пелікан, перепілка, лелека, 

ворона, павич, тетерів. 



Підведення підсумків. 

Вправа «Сенкан» 

(Птахи) 

- Запам’ятайте, птахи – наші друзі, про яких ми маємо піклуватися! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Горобець малий,   віщує теплу погоду. 

Регулярне кування зозулі  а соловей кінчає. 

Ластівка день починає,   а серце має. 

Краще синиця в руці,   дорожча золотої клітки 

Воля пташки  ніж журавель в небі. 

І соловейко не співає,   коли їсти не має. 

Слово – не горобець,   А вночі-кричить. 

Сова вдень мовчить,   вилетить – не спіймаєш. 

 

 

Горобець малий,   віщує теплу погоду. 

Регулярне кування зозулі  а соловей кінчає. 

Ластівка день починає,   а серце має. 

Краще синиця в руці,   дорожча золотої клітки 

Воля пташки  ніж журавель в небі. 

І соловейко не співає,   коли їсти не має. 

Слово – не горобець,   А вночі-кричить. 

Сова вдень мовчить,   вилетить – не спіймаєш. 

 

 

Горобець малий,   віщує теплу погоду. 

Регулярне кування зозулі  а соловей кінчає. 

Ластівка день починає,   а серце має. 

Краще синиця в руці,   дорожча золотої клітки 

Воля пташки  ніж журавель в небі. 

І соловейко не співає,   коли їсти не має. 

Слово – не горобець,   А вночі-кричить. 

Сова вдень мовчить,   вилетить – не спіймаєш. 
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