
К В К 
інтегроване заняття з природознавства та 

основ здоров’я на тему: 
На деревах і кущах 
Дешеві ліки для всіх нас 

 
Мета: Продовжити роботу над визначенням порід лісових дерев, кущів, що  

 мають лікувальні властивості по листі, плодах, насінні. 
 Вчити дітей умінню застосовувати на практиці  набуті знання. 
 Виховувати почуття відповідальності за своє здоров’я. 
 

Обладнання: листя, насіння, лікарських дерев і кущів, предметні малюнки, 
казкові герої: лікарі, білочки, зайчики. 

Хід заняття 
 
Вчитель:  

- Сьогодні проведемо заняття з основ здоров’я і природознавства у 
вигляді КВК(розшифровують). Клас поділений на 2 команди: 
команда „Білочок” і команда „Зайчиків”. 

 
І. Привітання команд. 

Команда „Білочок” 
- Білки бігають, стрибають, 

Всі дерева вони знають, 
Хочуть зайчиків навчити 
Із деревами дружити. 

Команда „Зайчиків” 
- Зайчики живуть в кущах, 

Відігнати хочуть страх: 
„Білочко ходіть із нами, 
Теж подружитись з кущами”. 
 

 ІІ. Домашнє завдання. 
а) „Білочки” загадують 4 загадки про лікарські дерева для „Зайчиків” 
б) „Зайчики” загадують 4 загадки про лікарські кущі для „Білочок” 
 
 ІІІ. Конкурс „З якого дерева і куща плоди, гілочки”? 
Вчитель подає на підносах гілочки, насіння, плоди з різних дерев і кущів. 
Команди відгадують, з якого дерева чи куща. 
 
 ІV.Конкурс „Словесна  перепалка” 
Поперемінно члени команд називають рослину і яку хворобу вона лікує. 
 
Додаткова інформація від вчителя. 
Троянда – покращує роботу серця, нервової системи. 



Ялівець – шкірні хвороби (екзема, лишаї) 
Дуб – відмороження 
Акація – шлунок, нирки. 
Береза – ревматизм 
Каштан – ревматизм 
Обліпиха -  при опіках, зупиняє ріст пухлин. 
Горіх (грецький) – печінка, шлунок 
Шипшина –печія, печінка 
 

V. Музична пауза 
Команди співають по одному куплету пісні. „Білочки” про лікарське дерево, 
„Зайчики – про лікарський кущ. Хто більше ? 
 

VІ. Конкурс капітанів „На прийомі у лікаря” 
Капітани одягають лікарські халати. 
До них на прийом приходять пацієнти зі скаргами на болі у животі, на 
кашель і просять поради. Перемагає той капітан, який дасть кращі 
рекомендації. 
 

VІІ. Музичний конкурс.  
Домашнє завдання. Команди виконують пісню про лікарський кущ і дерево. 
 

VІІІ. Спортивний конкурс. 
Вчитель:  

- Є рослини, які відносяться одночасно і до кущів і до дерев 
(обліпиха, черемха, горобина червона) 

Посередині канату прикріплена гілочка із даної рослини. Команди дають по 1 
представнику для перетягування  канату. Який гравець перетягне, тій команді 
очко. 
 ІХ. Гра із глядачами. 
 
 Х. підсумки КВК. Визначення і нагородження переможців. 
Пісня на мелодію „Голубий вагон” 
  КВК,КВК. гарна гра, мудра гра. 
  Корисна для дітей пізнавальна гра 
  Кожен з нас тепер зна, добре зна – 
  Ліки довкола нас і хворіти зась 


