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Роботу виконали: 

члени шкільного  гуртка «Юний дослідник» 

ЗОШ І-ІІІ ступенів №2 

м. Лисичанська, Луганської обл. 

1. Волошина Валерія 

2. Могілкіна Олеся 

3. Ганя Анастасія 

4. Барсамян Сона 

 

Керівник: Азарова С.М. , учитель біології 

 

 

Екологічна стежина «Знай, люби, бережи!» розташована на прилеглій 

території ЗОШ І-ІІІ ступенів №2 м. Лисичанська Луганської області. Сучасна 

споруда школи була заснована в 1974 році. Починаючи саме з 1974 року цю 

територію почали облагороджувати: висаджували дерева, кущі, клумби. Разом 

з територією школи змінювались краєвиди прилеглій території. 

Якщо пройти нашу екологічну стежину, то можна спостерігати об'єкти 

природи, помітити дію екологічних законів. Основний маршрут довжиною 1 

км. Включає 6 видових точок (зупинок). Його можна пройти за 1 годину. 
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Паспорт екологічної стежини 

 

1. Назва екологічної стежини «Знай, люби, бережи!» 

2. ЗОШ І-ІІІ ступенів №2 

3. Місто (район) м. Лисичанськ, вул. Жовтнева, 64 

4. Протяжність маршруту: 1 км. 

5. Кількість зупинок: 6 

6. Назва зупинок:  

 «Легені планети»,  

 «Пташине царство»,  

 «Квіткова стежина», 

  «Світ комах» ,  

 «Луки»,  

 «Річка Біленька». 

7. Рік створення стежини 2014 рік 

8. Види природоохоронної роботи, які здійснюються на стежині: 

 систематичні екскурсії впродовж року,  

 спостереження у природі,  

 цільові прогулянки, 

  прогулянки з батьками в вихідні дні, к 

 комплексні заняття.  
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СХЕМА ЕКОЛОГІЧНОЇ СТЕЖИНИ " Знай, люби, бережи!»" 

1 - видова зупинка  - «Легені планети»  

2 - видова зупинка – «Пташине царство» 

3 - видова зупинка – «Квіткова стежина»  

4 - видова зупинка - «Світ комах»  

5 - видова зупинка - «Луки» 

6 - видова зупинка - «Річка Біленька» 
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Видова зупинка №1 

                              

«Легені планети» (береза, клен, каштан)  

Розпочинаємо нашу подорож з подвір’я школи.  

- Ми з вами вирушаємо до того дерева про яке кажуть, що воно: 

Має плаття зелененьке,  

Гнучкі, ніжні віти. 

Білу кору, стан тоненький, 

Як я звуся, діти?  

(Берізка) 

- Берізка хоче, щоб ви підійшли до неї і обняли її стовбур.  Вона хоче 

поділитися з вами своєю енергією, додати вам якомога більше сил.  

(Діти стоять, обнявши стовбур берези 2-3 хвилини.). 

- А тепер простягніть руку вгору вздовж стовбура і попросіть: «Берізко, 

берізко, дай нам стрункі ніжки». 

- Погляньте на віти берези. Що вони вам нагадують? Так, кіски. Щоб 

ваше волосся було таким гарним і довгим, треба знати один секрет. Цей секрет 

знає бабуся Медуниця. Ось що вона каже. «Щоб мати гарне, довге та 

шовковисте волосся, потрібно полоскати його відваром із листя берізки. А 

щоб зубки не боліли прикладайте ватку з настойкою берези до хворого зуба. 

Потрібно частіше і довше гуляти у березовому гаю, бо повітря тут чисте, а 

також береза здатна вбивати всі мікроби.» 

Будьте всі здоровими! 
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Зміст видової зупинки №1 

 

1. Характеристика видової точки «Легені планети» 

2. Спостереження. 

3. Заняття: «В гості до берізки» 

«Зустріч з кленом, каштаном, березою» 

4. Фітовітальня «Білокора красуня» 

5. Легенда про березу. 

 

 Видова зупинка №2 

  

«Пташине царство»  

У всі пори року привертають до себе увагу птахи. Цікаво спостерігати 

за воронами, галками, сороками, граками. Спостерігаючи за сірою вороною, 

звертаємо увагу на її поведінку перед дощем: сідає на сук, настовбурчує пір'я, 

опускає крила і сидить, немов столітня бабуся. Сидить і кряче. Коли взимку 

ворони збираються цілою зграєю, літають, кружляють і крячуть - очікується 

сніг, мороз або заметіль. Перед холодами ці птахи завжди ховають ніс під 

крило. Якщо влітку ворони літають високо попід хмарами - на негоду, 

купаються - на дощ. Цікаво привернути увагу дітей і до того, як сидять 

ворони. Якщо всі сідають головою в один бік та ще й як можна ближче до 
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стовбура дерева - треба чекати вітру. І повіє він із тієї сторони, в яку ворони 

повернули голови. Дітям слід пояснити, що всі птахи сідають і летять проти 

вітру. Цікаво спостерігати за сороками. Ці птахи дуже обережні, чутливі і 

спостережливі. В лісі сорока стрекотінням повідомляє лісовим мешканцям про 

появу людини, собаки або дикого звіра. З дітьми варто провести 

спостереження за поведінкою сороки у різні пори року в різну погоду. Та коли 

сорока лізе під стріху взимку - буде хурделиця, а коли сороки поводяться 

галасливо - буде негода. Чимало цікавих спостережень можна організувати і з 

граками. Увагу слід звернути на те, як ці птахи граються (на гарну погоду), а 

коли вони високо в'ються зграями і падають стрілою на землю - буде дощ. 

Спостерігаючи за ними влітку, слід пам'ятати - граки «пасуться» в траві на 

дощ. Це тому, що перед дощем там більше комах і ловити їх легше. 

Поведінка галок нерідко вказує на суттєві зміни в погоді. Так, якщо влітку 

галки поховались, слід чекати грози. Якщо взимку збираються надвечір зграєю 

і галасують - на ясну погоду, на потепління. Перед морозами галки і ворони 

сідають на верхівки дерев, а перед вітряною погодою - на нижні гілки. Якщо 

сидять на снігу - очікується відлига. Увагу дітей завжди привертають спритні 

горобці. У гарну погоду вони веселі, рухливі. Перед дощем - кволі, принишклі 

настовбурчивши пір'я. Влітку спостерігаємо, як горобці у поросі купаються, це 

також на дощ. Дітям слід пояснити, що тепло і висока вологість повітря 

підвищують активність усіляких нашкірних шкідників; щоб позбутися їх, 

горобці посилено приймають пилові ванни. Якщо горобці зацвірінькали і 

пожвавішали під час тривалої негоди - чекай ясну погоду. 

 

Зміст видової зупинки №2 

1. Характеристика видової точки «Пташине царство» 

2. Спостереження 

3. Заняття: «Як птахи турбуються про своїх малят» 

«Чому співають птахи?» 

«Пташине царство» 



8 
 

Видова зупинка №3 
 
 

  
 

«Квіткова стежина» 

 

Пропонується дітям пройти квітковою стежиною і мовчки вдихати 

аромат квітів. 

- Які квіти ви знаєте? 

- Які квіти тут зустрічаємо влітку, восени, навесні, взимку? 

- Де вони ростуть? 

Під час екскурсії по екостежині звертаємо увагу дітей на оксамитовий 

килим зітканий з різнотрав'я, блакитний небосхил. Якщо вдивитися в траву 

можна знайти кормові, лікарські, медоносні, декоративні і навіть отруйні 

рослини. Серед трав є високі й низькі, повзучі, з яскравими квітами і зовсім 

непомітні. Кожна рослина призвичаїлася жити в певному співтоваристві. Одні 

квітнуть ранньої весни, поки інші не затінили їх, інші - пізніше. Найчастіше 

зустрічаються такі види трав (конюшина, ромашка, незабудка, барвінок, 

спориш).  

Лісові трави утворюють перед деревами килим. У квітках цих рослин 

комахи знаходять собі їжу, інші живляться їх листям. Багато трав мають 

лікарські властивості. Дітей знайомимо спочатку з тими травами, які квітнуть 

ранньої весни - це первоцвіт, мати-й-мачуха, хохлатка, сонтрава. У травні 

починають квітнути конвалії, гвоздики, згодом звіробій, верес.  
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- А чому так кажуть: 

1. Одна квітка не зробить вінка. 

2. Квіти колючі настільки живучі. 

3. Кожен цвіт має свій запах. 

- Які бувають квіти(декоративні, лікарські).  

Зміст видової зупинки №3 

1. Характеристика видової точки «Квіткова стежина» 

2. Спостереження. 

3. Заняття №1 «Весняні первоцвіти» 

№2 «Буду я природі другом» 

№3 «Рослини лікують нас» 

4. Фітовітальня «Квіткова стежина» 

5. Розповідь бабусі Медунки «Зустріч з лісовими квітами»  

6. Легенди (кропива, конвалія, кульбаба, барвінок). 

 

Видова зупинка №4 

 

«Світ комах» 

Увагу дітей восени привертаують ті зміни, які відбуваються у поведінці 

комах з наближенням холодів. Деякі з них зовсім зникають (ті, які живляться 

пилком і нектаром). Медоносні бджоли не впадають у сплячку. Вони 

збиваються в купу, зігріваючи одна одну, продовжуючи живитись медом і 

цукровим сиропом, який їм спеціально постачають бджолярі.  

Восени зовсім мало стає метеликів. Куди вони зникають? Більшість з них гине 
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з настанням перших похолодань. Деякі забиваються в щілини дерев, у кору 

дерев і там зимують. Для доказовості доцільно відшукати кілька таких 

сховищ. 

Цікаво спотерігати за павуками, їх стає дуже багато восени. Летюча 

павутина - типове явище у вересні. Звідки вона береться? Чому з'являється 

восени? Масовий літ павуків - ознака гарної погоди, теплого «бабиного літа». 

Павуки дуже чутливі до змін вологості повітря. Навіть за гарної погоди, коли 

світить сонце вони відчувають збільшення концентрації водяної пари. Це 

позначається на їхній поведінці. Вранці перед дощем павуки не залишають 

своєї домівки і не плетуть нові тенета. А якщо ввечері павук вийшов зі свого 

сховища і почав робити нові сіті - завтра буде тепла, гарна сонячна погода. А 

як дізнається павук в засідці, що в його тенета потрапила здобич? Коли і як 

літають павуки? Скільки у них ніг? Спеціальне спостереження слід 

присвятити аналізу способу живлення павуків. Вони не гризуть і не 

пережовують здобич щелепами, як це роблять хижі комахи, а висмоктують її.  

                            Зміст видової зупинки №4  

1. Характеристика видової точки «Світ комах» 

2. Спостереження 

3. Заняття:  

«Мурашки - лісові санітари» 

«Дітям про комах» 

 Видова зупинка №5 
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 «Луки» 

Перед нами степовий лук, що зручно розмістився поблизу річки 

«Біленька». Луки – це не самостійна природна зона. Вони трапляються і в 

лісовій, і в лісостеповій, і в степовій зонах. 

Славляться луки своїм різнотрав'ям. Використовують їх як пасовища та 

для сінокосу. Але найважливіше значення луків полягає у захисті водойм від 

пересихання. 

До складу природного комплексу луків належать трав’янисті рослини : 

кульбаба, конюшина, деревій, волошка російська, чистотіл, ромашка, цикорій, 

пижмо, чина лугова, по краю ближче до дерев кропива пекуча, молочай. 

Питання: 

- Як на ваш погляд, можна відрізнити молочай від інших рослин?(За 

дуже характерною прикметою: на зламі стебла виділяється молочний сік). 

- Ранньою весною, коли лукові грунти насичені вологою, радують око 

золоті кружальця мати-й -мачухи, або підбілу. Неначе маленькі сонечка, сяють 

квіти мати-й-мачухи по глинистим пагорбам, по берегах струмків і низів. На 

прогрітим сонце місцях майорять жовтим кольором суцвіття цієї трави. 

Дивну назву має ця трава : мати -й-мачуха. А пов'язана вона з будовою 

листка: зверху листок темно-зелений, блискучий та гладкий, а знизу листя 

вкрите товстим шаром білуватих волосків. Прикладіть такий листочок до 

щоки зовнішньою стороною, і ви відчуєте жорсткий холодок, а тепер 

перегорніть листок і прикладіть іншою стороною, і відчуєте тепло, ніжність. 

Ось вам і материнське тепло, і холод мачухи! Тільки ранньою весною листя у 

цієї трави не знайдете. Воно з’явиться набагато пізніше вже влітку... А ось 

наукова назва пов’язана з лікарськими властивостями листя мати-й-мачухи, і 

означає „кашель”. Цей чудовий засіб від кашлю відомий ще з давніх часів. У 

лікарських цілях використовують молоде листя, готують з нього відвари та 

настої. 

Питання: 
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- Хвороби якого походження лікує ця корисна рослина?(Запалення 

дихальних шляхів). 

- Лук з травостоєм є домівкою для багаточисельних комах. Комахи 

Донбасу складають 1500 видів, з них 50 видів охороняється. В нашій 

місцевості зустрічаються червонокнижники: жук – олень, дибка степова, 

павине око, красотіл пахучий. 

- Чи знаєте ви, що на Землі близько 1018 екземплярів комах, тобто по 

250 мільйонів на кожну людину, 80% - рослиноїдних. 

Квітки родини Розові вдень пахнуть медом і оточені роєм бджіл. Одна 

бджолина сім’янина заготовляє за літо до 150 кг меду. Щоб зробити 1 кг меду 

бджола повинна відвідати 10 мільйонів квіток і принести 100 тисяч порцій 

нектару. Квіти доннику запилюють лише бджоли. На нижніх пелюстках 

розкритих у вигляді пащі може всидіти лише бджола, а метеликам ніде подіти 

свої крильця, тому вони із задоволення запилюють квіти польової гвоздики. 

А щільно зімкнуті губи закритої квітки льнянки може розкрити лише 

важкий джміль, вдарившись об квітку налетівши на неї. Джмелі із 

задоволенням також відвідують голівки конюшини, де солодкий нектар 

захований дуже глибоко і не досяжний для набридливих мух. 

Ось рожева конюшина, 

А на ній і комашина, 

Що, не дивлячись на ранок, 

Їсть солодке на сніданок. 

Ось волошки сонні трошки, 

Синім шовком шиті, 

Ясноокі, чисто вмиті, 

Розбрелись у полі. 

Там росте холодна м’ята 

(добре пахне, як пом’ята), 

Там шовковая трава 

Щось шепоче, як жива. 
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            Ганна Черінь 

У біоценозі луку присутні й інші комахи, котрі в літній погожий день 

проявляють себе, видаючи специфічні звуки. Коники, цвіркуни, співають у 

траві свою скрипучу монотонну пісню, стрекочуть бабки, шарудить у траві 

дибка степова, а в сутінках чутно, як пищить комар. Сором’язний, на перший 

погляд, тваринний світ хребетних тварин луку має багато таємниць і загадок. 

Це земноводні: квакша звичайна, квакша жерлянка, жаби. З плазунів – ящірки 

прудка та зелена, вуж звичайний, гадюка звичайна. Гадюка – отруйна змія, її 

укус небезпечний для здоров’я, але першою на людину ніколи не нападає – 

винен завжди потерпілий. При зустрічі з людиною змія поспішить віддалитися 

проте, якщо стати у неї на шляху (схопити, наступити, придавити палицею) – 

захищатиметься. 

Змії і ящірки корисні, вбивати їх не можна. 

Ящірки харчуються тільки тваринною їжею, а основну масу їх раціону 

складають комахи. В Угорщині і Німеччині існують господарства, які 

розводять ящірок, жаб для потреб садівників-любителів: дві ящірки все літо 

здатні „охороняти” город від денних, а одна жаба від нічних наземних 

шкідників. Ящірка обережна і винахідлива – недарма в Латинській Америці її 

вважають символом хитрості. Змія здавна вважається символом медицини. 

Отрута, грізна зброя цих рептилій – це ефективний лікарський засіб. Його 

використовують при не згортанні крові, епілепсії, бронхіальній астмі, 

ревматизмі. 

Питання: 

- У яких країнах світу людина використовує отруйних змій для охорони 

житла? (Індія, Латинська Америка). 

У вересні вже не побачити різноманітності комах. Зникають бджоли і 

джмелі, що харчуються нектаром та пилком квітів. Правда, до кінця вересня, 

ще літають деякі метелики: кропивниці, павині очі, лимонниці. Незрівнянно 

менше до осені залишається комарів. Проте з’являється багато павуків. У 
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теплі сонячні дні вони здійснюють повітряні подорожі на павутині. Щасливої 

дороги! 

Павуки – гроза комах, але для людей вони зазвичай корисні, так як 

знищують велику кількість комах та мух. Павутина, яку виробляють павуки, у 

декілька разів міцніша за шовкову нитку тутового шовкопряда. Навантаження 

розриву для павутини складає від 40 до 261 кг на мм2 товщини нитки, для 

натурального шовку – тільки 30 – 43 на мм2. 

Питання: 

- До сімейства павуків-вовків належать тарантули, серед них 

найотрутніші самки. В яку пору року їх укус особливо небезпечний? 

(Наприкінці літа). 

Зміст видової зупинки №5 

1. Характеристика видової точки «Луки» 

2. Заняття: «Про тих, кого ми не любимо» 

«Пристосування різних тварин для захисту від ворогів». 

 Видова зупинка №6 

                              

 «Річка Біленька» 

Екологічна стежина привела нас до наступної зупинки – річки 

«Біленька». 
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Одна з малих річок України, яка є притокою Сіверського Дінця, 

простяглася в околицях міста Лисичанська. Протяжність цієї річки – 30 км. Це  

маловодна,  мілководна річечка  степового типу. А у найбільш посушливі роки 

може навіть пересохнути. 

Великі річки. Такі як Сіверський Донець, відіграють велику роль у 

господарстві Донбасу: це і питна вода, і зрошення, і використання на 

підприємствах, і в будівництві, в дитячих таборів, на туристичних базах, 

пляжів, які є  на берегах Дінця. Річку використовують, в основному, для 

зрошення, але вони є домівкою для багатьох тварин та рослин, а також на 

берегах розташовані дивовижні, неповторні по своїй красі ландшафти, де 

можна просто відпочити». 

Зміст видової зупинки №6 
1. Характеристика видової точки «Річка Біленька» 

2. Спостереження. 

3. Заняття №1 «Режим річки» 

№2 «Тваринний і рослинний світ річки» 

 

КІНЕЦЬ МАРШРУТУ 

Усі ми зобов’язанні своїм життям нашій планеті – прекрасній Землі, що 

стогне сьогодні від болю, благаючи про допомогу, і нажаль, залишаючись по 

дитячому беззахисною перед нами. 

Екологічні проблеми не знають державних та природних кордонів – 

вони глобальні. І кожен хто живе сьогодні на планеті Земля повинен сказати: 

„Хто, якщо не я?”. Ця проблема потребує негайної перебудови мислення усіх 

разом і кожного з нас. 

Бережіть природу, любі діти, 

Вам життя вона оберігає 

Хто байдуже ставиться до неї, 

Той до Бога серденька немає. 

А якщо його немає в грудях 
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До природи він байдужим буде, 

Пам’ятаємо це і я, і ти, 

Маймо в серці зерна доброти. 

Ці зерна будуть проростати, 

Спів почуєте душі своїй. 

Про природу станете ви дбати, 

Вірним другом будете для неї. 

Підем садом, полем, а чи лугом, 

Будем ми природі вірним другом! 

Коли лісом будемо ми йти, 

Скрізь посієм зерна доброти. 

„Храм природи” – ось якими словами назвав наше навколишнє 

середовище поет С. Смирнов. Рибам - вода, птахам – повітря, звірям – ліс. А 

людині потрібна Батьківщина. І охороняти природу - значить любити і 

озороняти Батьківщину. 

Знаєш що таке Батьківщина? 

Батьківщина – це ліс осінній 

І гаряче сонячне коло. 

Батьківщина – це труд і свято, 

Батьківщина – це мама і тато, 

Це твої найщедріші друзі 

І бджола у веснянім лузі. 

Батьківщина – це рідна мова, 

Це дотримане чесне слово 

Лан пшеничний і небо синє, 

Це твоя і моя Україна! 

 


