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Сценарій Міжнародного дня Чорного моря 2013 

 

Розробила - класний керівник 9 класу 

Скадовської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 

№2, вчитель інформатики, спеціаліст вищої категорії 

зі званням «Старший учитель» Буланова Ірина 

Михайлівна. 

 

 

В залі – виставка картин на морську тематику, виставка фотографій учнів 

нашої школи, на 1 столі – поробки з мушлів, на другому столі – колекція мешканців 

моря, представлена НПП.  Заздалегідь заготовані 2 столи для майстер-класу, 3 

столи для складання пазлів, 3столи і  дошки для колажів. Висить екран для 

презентацій. 

Справа на сцені з кульок білого, блакитного і синього кольорів зроблені хвилі, 

лежить дельфін 

Звучить пісня Черное море Слова М. Матусовского, музыка О. Фельцмана,  

 

Тот, кто рожден был у моря,  

Тот полюбил навсегда Белые мачты на рейде,  

В дымке морской города,  

Свет маяка над волною,  

Южных ночей забытье,  

Самое синее в мире Черное море мое, Черное море мое!  

 

1 ведучий 

Сьогодні якраз той день, коли можна згадати теплі хвилі Чорного моря, 

наспівуючи знайомий з дитинства мотив. Сьогодні Міжнародний день Чорного 

моря (International Black Sea Day). Він відзначається на згадку про день 1996 року, 

коли шість причорноморських країн - Болгарія, Румунія, Туреччина, Грузія, Росія і 

Україна - підписали Стратегічний план дій з реабілітації і захисту Чорного моря. 

Цей План був розроблений після проведення усебічних досліджень морського 

середовища, які показали, що її життєздатність істотно погіршала порівняно з 

попередніми трьома десятиріччями 

2 ведучий 

Деякі факти з Істрії: 

Велична водна гладінь Чорного моря розкинулася на межі між Європою і 

Азією. Уперше в письмових джерелах воно згадується в Іліаді - похід за золотим 

руном в Колхіду Ясона і аргонавтів. Чорне море греки називали Понт 

Аксинский(негостинне море). 

Море також називали Скіфським. Причорноморські землі здавна населяли 

кіммерійці, скіфи, сармати, козаки - умілі воїни і неперевершені наїзники. 

3 ведучий 

По площі Чорне море не набагато перевищує Каспійське і Балтійське моря, 

але водотоннажністю перевершує їх в шість і шістнадцять разів відповідно(об'єм 

води дорівнює 555 000 км. куб.). Середня глибина - 1 240 м. Але, що дійсно дивує, 
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так ця майже повна відсутність життя на глибині 150-200 метрів і більше. А це 90т 

усього об'єму води! У глибинних шарах живуть тільки бактерії. Іноді сірководень 

виривається назовні і при попаданні блискавки утворює вогняні стовпи, що 

досягають висоти в 800 метрів! 

4 ведучий 

Морське дно зберігає безліч таємниць. Наприклад, між Євпаторією і 

півостровом Тарханкутом на дні покоїться древнє місто з колонами, східцями, 

вікнами і навіть храмами. Це т.з. таврские мегаліти. А на знімках з супутника видно 

величезні підводні піраміди. Їх доки ще не зафарбували, як це було зроблено з 

підводними будівлями на тихоокеанському узбережжі. Можете самі в цьому 

переконатися, скориставшись програмою Google Earht. 

1 ведучий 

Деякі факти про Чорне море. - Найбільша глибина моря складає 2210 метрів, а 

середня - близько 1240 метрів; - Чорне море за формою можна порівняти з овалом, 

витягнутим із заходу на схід завдовжки приблизно 1150 кілометрів. З півночі на 

південь море тягнеться на 580 кілометрів. - Рослинний світ моря включає 270 видів 

багатоклітинних зелених, бурих, червоних донних водоростей. У складі 

фітопланктону - не менше 600 видів. У Чорному морі мешкає більше 2500 видів 

тварин. 

3 ведучий. 

А зараз цікаві факти про мешканців морських глибин: 

Всі ви не раз мали справу з медузами. А чи знаєте ви що: 

Медузи були навкруги впродовж більш ніж 650 мільйонів років, що означає, 

що вони такі ж древні як динозаври і акули. Тіло медузи полягає із понад 95оды. 

Медуза коробки або як її ще називають - морська оса, щороку вбиває більше людей, 

ніж будь-які інші морські істоти. Її укус може убити за 3 хвилини!, а плавати вона 

може із швидкістю 2 метра в секунду. 

4 ведучий  

Науці відомі медузи діаметр куполи, яких складає 2,5 метри, а довга щупалець 

досягає половини довжини футбольного поля. Інші навпаки настільки малі, що їх 

розмір не перевищує шпилькову голівку. 

1 ведучий 

Дельфін це риба чи тварина? Дельфін - тварина, ссавець, теплокровний. Вони 

вигодовують своїх дитинчат молоком, вони теплокровні і мають шерсть. Так-так! 

Ви не недочули, саме шерсть. Новонароджені дельфіни мають слабо виражений 

волосяний покрив, у міру дорослішання він рідшає, а незабаром зовсім зникає. 

2 ведучий 

Народження дитинчати дельфіна дуже цікавий процес. Дельфненок 

народжується хвостом вперед. Це зроблено для того, щоб недосвідчене дитинча не 

вдихнуло морську воду доки ще повністю не з'явився на світ. При народженні задом 

наперед, голова дельфіна з'являється останньою і мама відразу ж разом з родичами 

підштовхує його до поверхні для першого в житті вдиху. В цей час інші члени зграї 

захищають сім'ю від небезпеки. Дитинча дельфіна перебуває разом з матір'ю до 2-3 

літнього віку. 

3 ведучий 

Ще цікаве питання: Як дельфіни сплять? 
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Дійсно, як дельфіни можуть засинати якщо їм треба кожні декілька хвилин 

робити вдих? Виявляється мозок дельфінів влаштований особливим чином. Одна 

частина мозку спить, а друга не спить для того, щоб він міг вчинити черговий вдих. 

У такому стані дельфін спить по 8 годин щодня. При це він плаває або близько до 

поверхні, або лежить на дні в мілководді. 

4 ведучий 

Найбільшим видом дельфінів є касатка. Не дивлячись на те що її другим ім'ям 

є - кит вбивця, касатка ж насправді відноситься в дельфінам, а не китам. 

А чи знаєте ви який вид дельфінів проживає в Джарилгацькій затоці? 

Так. Це – афаліна. 

 

1 ведучий 

Проведемо з вами невеличкий екомарафон. Ви приймете участь у майстер-

класі, вікторині та  конкурсах.  

Для проведення майстер-класу „Залишемо яскравий слід” запрошується 

вчитель образотворчого мистецтва – Кушнірук Віра Олексіївна.  

Малюнки на гальці. (В.О.Показує залу техніку роботи) 

Отже до роботи запрошуються по 2 учні з кожного класу.  

(За столами в залі учні працюють над створенням своїх шедеврів) 

2 ведучий 

Для конкурсу колажів „ Таємниці морських глибин” до мольбертів 

запрошуються по 3 учні з класу. Займіть, будь-ласка свої місця. 

(На столах в залі біля мольбертів лежать ножиці, олівці, кольорова папір, на 

мольбертах білий  лист формату А3; учні працюють над колажами. 

Журі оцінює роботи.) 

3 ведучий 

Коротка довідка про мариністів та Айвазовського. Художників, які люблять 

малювати море, називають мариністами. Це слово пішло від латинського "marina", 

що означає "морський".   (арм. Ованнес Айвазян) 

- всесвітньо відомий російський художник-мариніст, баталіст, колекціонер, 

меценат, який намалював багато картин про море та морські баталії. До столів 

запрошуються по 1 представнику з кожного класу. Формуємо 3 команди: команда 5-

х класів, 6-х та 7-х класів. Кожна команда повинна скласти пазли, на яких 

зображена одна з репродукцій картин Айвазовського.  

 (На столах в залі лежать частини пазлу з подвійним скетчем зі зворотної 

сторони, папір формату А4 (напівкартон); учні працюють над пазлами.  

Журі оцінює роботи. ) 

4 ведучий 

Всі команди працюють над своїми завданнями. 

А на сцену запрошуються по 4 представники від класів, які формують 3 

команди: команда 5-х класів, 6-х та 7-х класів. Зараз вам на спину і груди почеплять 

літери, ви будете відгадувати загадки і ставати в ряд відповідно літерам. Ось так: 

(Помічники ведучих показують як робити) 

Он плавает на дне глубоком,  

А иногда - у берегов.  

Он своим могучим током  

Разгоняет тьму врагов. 
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(Скат) 

 (Помічники ведучих прикріпляються їм на спину і груди літери (формат А4). 

Літери с, к, а, т, м, е, д, у, з, л, ь, ф, і, н.  Ведучий задає питання-загадки:)На сцені 

залишається 1 ведучий 

Каждый, кто бывал на море, 

С ярким зонтиком знаком. 

Из водички и из соли 

Состоит он целиком. 

Ты в воде его не тронь - 

Обжигает, как огонь.  

(Медуза) 

Море синее прекрасно. 

Только плавать в нем опасно! 

Как бы вас не «хватанула» 

Кровожадная … 

(Акула) 

Ты, читатель, мне поверь, 

Что не рыба я, а зверь. 

Нет характера добрей – 

В шторм спасаю я людей.  

(Дельфин) 

Журі оцінює конкурс 

 

Поки команди працюють, до виступу запрошується представник 

Національного природного парку „Джарилгацький” – Наталія Валеріївна Шешина. 

(Показ слайдів і розповідь про проблеми Чорного моря представника НПП) 

  

1 ведучий 

І попри все, ми любимо наше місто і наше море. 

Мільйони людей вибирають для відпочинку морські курорти, і вони не 

помиляються. Море - це не лише відпочинок, це здоров'я. Море чинить сприятливу 

дію на людський організм. Хімічний склад морської води мають могутні великі 

властивості. До речі, дуже дивно, що склад морської води майже схожий із складом 

крові людини. Хоча, що тут дивовижного? Адже море - частина біосфери. 

2 ведучий 

Усі хімічні елементи, які є в морській воді, корисні для людини. Це і магній, 

який сприяє зміцненню імунної системи, і йод, що регулює обмін речовин, і калій, 

що чинить хорошу дію на кров'яний тиск, і кальцій, зміцнюючий кісткову тканину, і 

бром, який робить наше тіло і душу спокійним. 

3 ведучий 

Вважається, що під час купання в морі очищаються пори, виводяться токсини, 

увесь організм в цілому очищається. До речі, найкорисніші моря - Чорне, 

Середземне і Мертве. Наше Чорне море корисно тим, що на його глибині 

знаходиться сірководень. На берегах же сірководень в невеликих кількостях, що 

дуже корисно. Міні-сірчановоднева ванна. Але море краще, ніж ванна. 

4 ведучий 
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Ще одна хороша новина для любителів дієт - знаходячись в морі, Ви можете 

спалити калорії, навіть нічого не роблячи. Адже температура води нижча 

температури Вашого тіла, отже, калорії втрачаються. 

Хвилі проробляють не лише масаж м'язів, але і кровоносних судин. 

Для лікування захворювань дихальної системи дуже хороше повітря, що дме з моря. 

 

Есть город, который я вижу во сне, 

О, если б вы знали, как дорог 

У Чёрного моря явившийся мне, 

В цветущих акациях город, 

В цветущих акациях город. 

У Чёрного моря... 

Есть море, в котором я плыл и тонул, 

И на берег вытащен к счастью. 

Есть воздух, который я в детстве вдохнул, 

И вдоволь не мог надышаться, 

И вдоволь не мог надышаться. 

У Чёрного моря... 

А жизнь остаётся прекрасной всегда, 

Хоть старишься ты или молод. 

Но с каждой весною так тянет меня 

В Скадовск - мой прекраснейший город, 

В Скадовск - мой любимейший город. 

У Чёрного моря… 

Есть город, который я вижу во сне, 

О, если б вы знали, как дорог 

У Чёрного моря явившийся мне, 

В цветущих акациях город, 

В цветущих акациях город.  

У Чёрного моря… 

У Чёрного моря… 

 

1 ведучий 

Ми живемо в унікальному куточку світу. І недарма нашому місту присвоєно 

звання Всеукраїнського дитячого курорту. 

Презентація про Скадовськ та острів Джарилгач.  

 


