
Тема: Трудова справа «Пташині їдальні». 

Мета трудової справи – ознайомлення вихованців з особливостями зимівлі 

птахів, розвиток навичок їх підгодівлі; прищеплення гуманного ставлення до 

пернатих мешканців довкілля. 

Великі населені пункти створюють особливі умови для птахів. 

Підгодівля, просипані біля виробництв корми, додаткові сховища в міських 

спорудах приваблюють навіть незвичних для городян видів. Взимку у населені 

пункти стягуються птахи, які гніздують в їх околицях. Прикладами є – велика 

синиця, чубатий жайворонок, або посмітюха. Великі скупчення птахів взимку 

приваблюють у міста також хижаків. Деякі особини великих та малих яструбів 

прилітають сюди з навколишніх лісів.  

За межами міст взимку найбільшу чисельність птахів можна 

спостерігати там, де деревна та чагарникова рослинність межує з відкритими 

просторами. Тут птахи знаходять різноманітну поживу та сховища від 

хижаків. Серед деяких з них, це, звісно, снігур, омелюх, дрізд-чикотень, 

щиглики, коноплянки, тощо. 

Проведення трудової справи: 

- Виготовте годівничку за вибраною схемою; 

- виберіть зручне для вас місце розташування годівничок; 

- проведіть роботу по розвішуванню виготовлених годівничок; 

- прочитайте поточний інструктаж; 

- розмістіть корм в годівничках; 

- затвердіть графік підгодівлі птахів; 

- сфотографуйтеся для альбому гуртка «Ми за них у відповіді». 

 

Схеми виготовлення годівниць розташовані за посиланням: 

https://lifehacker.org.ua/godivnicia-dlia-ptahiv-svoyimi-rykami-proekti-ta-

shemi-80-krashih-idei/. 

Виготовляючи годівниці, пам’ятайте: 

-Бажано, щоб годівниця була з дашком, інакше корм може засипати снігом. 

-Отвір у годівницях повинен бути достатньо широким, щоб птах міг вільно 

пересуватися всередину і назад. 

-Підвішувати годівниці треба на дереві або розміщувати на стовпчику, на 

висоті 1-2 м. 

-Годівниці можуть бути споруджені з найрізноманітнішого підручного 

матеріалу: скляних банок, пластикових пляшок, фанери, картону тощо. 

-Не варто розміщувати годівниці на підвіконнях. 

До речі, якщо у вас немає годівниці, можете насипати корм прямо на сніг. До 

такого імпровізованого «столу» теж злітатимуться птахи, хоча дятлів і 

повзиків за ним не побачиш. Ці полюбляють годуватися на підвішених 

годівничках. Варто лише пильнувати, щоб до такого місця не внадились коти 

та інші хижаки. Якщо у вас є діти, залучайте їх до заготовлення корму та 

підгодівлі птахів! 

https://lifehacker.org.ua/godivnicia-dlia-ptahiv-svoyimi-rykami-proekti-ta-shemi-80-krashih-idei/
https://lifehacker.org.ua/godivnicia-dlia-ptahiv-svoyimi-rykami-proekti-ta-shemi-80-krashih-idei/


Поточний інструктаж. 

Під час виконання гуртківцями завдання, хочу звернути увагу: 

• на дотриманням правил безпечної роботи зі столярними 

інструментами; 

• працювати тільки справним інструментом, використовувати його треба 

точно за призначенням; 

• при вирізанні зосередити увагу на лінії розмітки; 

• при роботі ножицями вирізати рівномірно; 

• слідкуйте за клеєм, не наносьте занадто багато, щоб він не розтікався; 

Під час роботи постійно слідкувати за дотриманням виробничої і 

технологічної дисципліни та правил безпечної праці.  
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