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УроК 1 
тема. Хто ти. Які вони, який ти. твій зовнішній вигляд

мета: розширити та уточнити уявлення дітей про себе як члена пев-
ної спільноти; вчити називати власне прізвище, ім’я, по батькові, склада-
ти свій словесний портрет; ознайомити учнів із поняттям про людину як 
індивід та особистість; розкрити унікальність кожної людини; допомог-
ти дітям відчути себе як особистість серед інших; довести привабливість 
акуратної людини; прищеплювати бажання бути охайним, виявляти ін-
терес до способів поліпшення зовнішнього вигляду; вихо вувати почуття 
самоповаги та почуття поваги до інших.

На уроці можна використати наочні посібники та демонстраційні ма-
теріали видавництва «ранок»: плакат «Правила гігієни для малюків». 

Хід уроку

1. Повідомлення вчителя про предмет «Я і Україна».
Учитель розповідає, що на уроках діти дізнаються багато цікавого про 

людину, про свій рідний край, про навколишнє середовище, про те, як 
поводитись у школі і дома.

— У першому розділі ви навчитеся розповідати про вас самих: де 
живете, чим любите займатися, хто ваші друзі. На уроках вашими по-
мічниками будуть підручник «Я і Україна. Віконечко» (авт. Н. М. Бібік,  
Н. С. Коваль); зошит із друкованою основою (авт. М. О. Володарська,  
Т. В. Паньок). У зошиті вміщений календар природи та праці людей.

Учні роздивляються підручник, зошит і календар (С. 70).
2. Вправа «Погода».

— Тепло чи холодно надворі? 
— Яке небо? 
— Чи є дощ?
Учитель розповідає, як позначати стан неба й опади у календарі по-

годи у зошиті та настінному календарі у класі.
3. робота за підручником (С. 3).

Учні розглядають малюнок і складають речення.
— Кого ви бачите на малюнку? 
— Як вдягнені діти на малюнку? 
— Чи бачили ви такий одяг? 
— Що тримає хлопчик? 

1 КЛас



8 Усі уроки природознавства. 1–4 класи

— Що в руках у дівчинки? 
— Що лежить на вишитому рушнику? 
— Коли ставлять хліб і сіль на вишитий рушник? 
— Які квіти ви бачите на малюнку? 
Учитель уточнює, що мальви, як верба і калина, є символами Украї-

ни. Учні зі слів учителя вчать вірш Павла Тичини (С. 3) і відповідають на 
запитання.

— Як називається край, де ми живемо? (Україна, Батьківщина, рід-
ний край, Вітчизна)

Це завдання дає учням уявлення про себе як члена певної спільноти.
Щоб дати уявлення школярам про їх несхожість з іншими, доцільно 

провести такі вправи.
4. розминка «Давайте познайомимось».

У ч и т е л ь. Зложіть руки та подивіться одне на одного. Чи схожі 
ви? Сядьте так, щоб вам було зручно, та ще раз подивіться одне на од-
ного. Навіть у таких простих рухах та діях ми різні. Кожен із вас це зро-
бив по-своєму, індивідуально. а чи є щось спільне між вами? (Відповіді 
учнів.)

5. робота в парах. 
Учні знайомляться із своїм сусідом за партою, використовуючи план, 

що поданий у підручнику (С. 3).
• Як тебе звати;
• де живеш;
• чим любиш займатися;
• хто твої друзі.
6. робота над віршами.

Учитель зачитує вірші (С. 4) та обговорює їх з учнями.
— Які очі у хлопчика? 
— Яке волоссячко? 
— Яке обличчя? 
— Яка у дівчинки коса? 
— Яке личко? 
— Які очки? 
— Які брівки? 
Звертається увага дітей на те, що довга коса дівчини завжди була оз-

накою краси. 
7. робота за підручником (С. 4).

Учні розглядають малюнки, дають дітям імена, розповідають  
про них.

— Якого кольору волосся? 
— Якого кольору очі?
— Носик кирпатий, гостренький чи прямий? 
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— Хто веселий, хто замріяний, хто засмучений? 
— Скільки дівчаток? 
— Скільки хлопчиків?
У ч и т е л ь. Ми схожі одне на одного тим, що всі ми — люди. але 

у кожного свій неповторний характер, свої думки, почуття, здібності. 
У світі немає двох однакових людей. Подивіться на свої пальчики. На 
них — тоненький малюнок із ліній. У кожної людини він свій, непов-
торний. Природа немовби стверджує, що кожен із вас — диво, яке ніко-
ли не повторюється. 

Дати уявлення учням про корисні заняття, що допомагають рости, 
розвиватися, дати поради, як бути привабливим в очах інших.

8. Читання додатків підручника «Кмітливий андрусь» і «Михайлик- 
Міняйлик» (С. 93).
Учні розповідають, як вони зрозуміли зміст жарту, пояснюють його 

назву і дають відповіді на запитання.
— На що поміняв Михайлик свищик, ремінчик, лопатку, виделку, 

машинку, листівки? 
— Яке прізвисько має Михайлик? 
— Це хороша риса чи погана? 
— Які слова вірша звучать як прислів’я?

9. Бесіда.
— Коли людина подобається оточуючим? 
— Що таке зовнішній вигляд? 
— Чи однаково ми одягаємося у школу і на свято? У театр? 
— Для чого потрібно носити шкільну форму? Фізкультурну форму?

10. робота за підручником (С. 5).
Учні розглядають малюнок із зображенням дітей. Дають дітям імена, 

доводять, хто з них подобається і чому, розповідають, чим відрізняють-
ся охайні діти від брудних. 

Учні роблять висновок: приємно людям дивитися на того, хто є охай-
ним, чистим, зачесаний.

Підсумовуючи, вчитель зачитує народну мудрість: «Мийся частіше — 
будеш миліший». 

Потрібно пояснити зміст вислову: «Всім подобаються охайні».
11. Фізкультхвилинка.  

Киця прокидається, 
Лапками вмивається. 
Квітка прокидається, 
Сонечко вмивається. 
Ну, а ми з сестрицею 
Вмиваємось водицею.
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12. Учні розглядають у підручнику (С. 5) на нижньому малюнку одяг, на-
зивають його, знаходять зайве, «оби рають» одяг для свята і буднів.
Учитель зачитує вірш Грицька Бойка «Сонечка умита» у підручнику (С. 6)  

і вірш про Ганнулю.
Шапочка у глині,
Сажа на коліні,
Пальчики зелені,
Плаття у смажені.
У смажені навіть ніс,
По щоках сліди від сліз.
От така Ганнуля —
Дівчинка-бруднуля.

— Яка була Сонечка? (Описати за малюнком.) 
— Яке у неї личко? (Личко умите.)
— Які черевички? (Черевички чисті.) 
— Чому сонечко усміхалося до дівчинки? (Бо вона була охайна, кра-

сива і привітна.) 
— Порівняйте Сонечку з Ганнусею.

13. Гра «Хвости».
— Закінчіть речення.

• Дмитрик охайний, бо…
• Мишко неохайний, бо…

Завершити розмову про переваги охайності можна віршем Олексан-
дра Любченка.

Дуже добре знають діти —
Неохайним важко жити.
Навіть іграшки похмуро
Зустрічають замазуру.
Ось і ходить, наче хмара,
Неохайний нечупара.
але ось до цього буки
Потрапляє мило в руки.
І колись брудне створіння
Вмить засяє, мов проміння,
І, неначе сонця коло,
радість всім несе навколо.
Отже, щоб тебе любили, —
Подружитись треба з милом.

Учні малюють охайного хлопчика або дівчинку і розповідають про них.

14. Тести, які підготують до складання словесного портрета «Який я».
o	Охайно все роблю;
o	запізнююсь на уроки; 
o	у мене книжки чисті, обгорнуті;
o	роздягаючись, розкидаю одяг; 
o	мию посуд;
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o	вмію пришивати ґудзики;
o	кожну річ кладу на місце.
o	прибираю свою кімнату;
o	у мене охайні книжки і зошити;
o	кладу свої речі на місце; 
o	кидаю обгортки від цукерок на підлогу; 
o	підмітаю підлогу; 
o	одяг вішаю у шафу на вішалку; 
o	поливаю квіти. 
1) Спортивний костюм можна одягати, коли ідеш:
а) у гості;
б) на тренування;
в) на урок фізкультури;
г) на інші уроки;
д) на свято.
2) Взуття потрібно чистити:
а) раз на тиждень;
б) коли скаже мама;
в) щоденно;
г) іноді;
д) коли заманеться.
3) речі, які знадобляться, щоб виглядати акуратно:
а) рушник;
б) годинник;
в) мило;
г) яблуко;
д) праска;
е) зубна паста;
ж) крем для взуття;
к) книжка;
л) голка з ниткою;
м) цукерка;
н) гребінець;
п) носовичок.

15. робота в парах.
Практична робота. Складання словесного портрета «Який я».

16. Підсумок уроку.
— Як називається край, де ви живете? 
— Як називаються люди, які проживають в Україні? 
— Назвіть свої імена. 
— Кого найдужче любите? 
— Хто ваші друзі? 
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— Чим ви відрізняєтеся від інших хлопчиків і дівчаток? 
— Що таке зовнішній вигляд? 
— Які діти всім подобаються? 
— Що означає бути чистим і охайним? 
— Як поліпшити свій зовнішній вигляд? 
— Які загадки і прислів’я ви запам’ятали?
На уроці можна використати додаткові завдання.

• Загадки.
1) Нас не було — воно було,
 Нас не буде — воно буде,
 Ніхто ні в кого його не бачив, 
 а кожного є. (Ім’я)
2) Чим більше миється, тим меншим стає. (Мило)
3) Колюча, наче їжачок,
 Штанці почистить, піджачок. (Щітка)
4) Мию, мию без жалю, 
 Мию там, де брудно. 
 а купатись не люблю. 
 Бо від того худну. (Мило) 
• Прислів’я.

Сонце, повітря, вода — наші найкращі друзі.
Мило сіре та миє біло.
Хвороба з брудом у дружбі.
Води не бійся, щоденно мийся!

• Творчі завдання.
1) Гра «Вітер дме на…»

Учитель промовляє слова: вітер дує на того, у кого світле волосся. 
(Діти зі світлим волоссям збираються разом або, якщо бракує часу, про сто 
встають.)

Далі тими ж словами починається інше завдання.
Вітер дме на того:

• у кого є братик, сестричка;
• хто любить тварин;
• хто нижчий за Сашка; 
• хто любить поспати; байдикувати; красиво співає;
• хто живе у приватному будинку;
• хто живе на Україні.

Ця вправа має на меті встановлення емоційного контакту дітей між 
собою, а також допоможе відповісти на запитання: чи є щось спільне 
між дітьми.

2) робота в парах. 
Діти розповідають сусідові по парті, які відмінності є між ними. 
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3) Гра «Одягни ляльку для прогулянки», коли:
• сильний мороз та йде сніг;
• весняне сонечко пригріває;
• спекотне літо;
• осінь дощова, похмура.                    

На дошці — слова або відповідні малюнки: плащ, панамка, хутряна шапка, 
сонцезахисні окуляри, курточка, футболка, шуба, шорти, сарафан, теплі рукавич-
ки, парасолька, чобітки, вовняні шкарпетки. 

Діти обирають відповідне вбрання.

4) робота в групах. 
— Поміркуйте, чи гарно, коли:

• неохайний, зім’ятий одяг;
• розкуйовджене волосся;
• брудні руки, ноги, обличчя;
• необрізані нігті?

5) Вправа «Мікрофон».
— Чи погоджуєшся ти з таким твердженням: «Кожна дитина повин-

на сама дбати про чистоту свого тіла, білизни, одягу і взуття, охайність 
своєї зачіски та нігтів»?

6) робота в парах (дівчатка та хлопчики). 
— розкажи, що ти можеш зробити самостійно для того, щоб вигля-

дати гарно та охайно.
Ця вправа має на меті спонукати учнів виявляти інтерес до способів 

поліпшення зовнішнього вигляду.

УроК 2
тема. Чим ми бачимо. Чим ми чуємо

мета: розширити знання учнів про орган зору — очі та орган слу-
ху — вуха; розвивати вміння спостерігати за різними ознаками (розміром, 
формою, кольором предметів, відстанню між предметами); вчити дізнава-
тися, рухається чи нерухомий предмет, далеко він чи близько, виявляти 
властивості обстежуваних предметів; розвивати чутливість слуху (вміння 
розрізняти приємні та неприємні звуки, крапання, шум, шарудіння, дзюр-
чання, гуркіт), а також уміння слухати інших людей; сприяти розвитку 
вмінь розпізнавати різноманітні форми предметів, знаходити між ними 
подібне і відмінне, виділяти істотні ознаки; виховувати дбайливе став-
лення до свого здоров’я, до оточуючих; переконувати дітей, що носити 
окуляри не соромно.
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Хід проведення

1. Вправа «Погода».
— Тепло чи холодно надворі? 
— Яке небо? 
— Чи є дощ?

2. робота із загадками.
• Було собі два брати 

Й обидва Кіндрати,
Через доріжку живуть, 
а один одного не бачать. (Очі)

• Маленьке, кругленьке,
а весь світ бачить. (Око)

• Два віконця маємо, 
Добре про них дбаємо, 
Обидва близько себе, 
Як зорі до неба. (Очі)

• Прийшла біда — тече вода. (Око, сльози)
— Яка відгадка до усіх цих загадок?
Методом «мозкового штурму» з’ясуйте, для чого потрібні очі. (Щоб 

сприймати світло; розрізняти колір предметів, їхній розмір, форму; дізна-
ватися, далеко вони чи близько, рухаються чи ні тощо.)

Порада вчителеві
«Мозкова атака», або «мозковий штурм» («брейн стромінґ»), — це ме-

тод заохочення до творчої активності та швидкого генерування великої 
кількості ідей. Всі нові ідеї записуються, проте не давайте їм оцінки. Свої 
власні ідеї висловлюйте лише тоді, коли потрібно заохотити учнів до дії. 

Цей інтерактивний метод колективного обговорення спонукає 
учасників виявляти власну уяву та творчість, що досягається шля-
хом висловлення думок усіх учасників і допомагає знаходити декіль-
ка розв’язань конкретної проблеми. Оскільки під час цієї вправи ви-
словлюються тільки бажаючі (найчастіше це одні й ті ж найактивніші 
учні), то вчитель може запропонувати учням форму роботи «Коло», яка 
дає можливість всім присутнім на уроці дітям висловити свій варіант 
відповіді, хоча під час цієї форми роботи обов’язково відповіді будуть 
повторюватися.

3. робота за підручником (С. 7).
1) Учитель читає статтю про очі, після чого доповнює відповіді учнів 

про те, яку роботу виконують очі.
2) Вправа на спостережливість. 

Учні розглядають малюнки і знаходять 6 розбіжностей.
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4. Гра «Що змінилося?»
На набірне полотно виставити предметні малюнки. За командою 

«День-ніч» учні заплющують та розплющують очі. Учитель змінює по-
рядок, кількість предметів і запитує, що змінилося.

Варіант цієї гри описаний у підручнику (С. 94).
5. розповідь учителя.

— Зір легко зіпсувати, особливо в дитячому віці. Якщо ти читаєш при 
поганому освітленні або лежачи, без відпочинку дивишся телевізор, граєш 
у комп’ютерні ігри, твої очі стомлюються, а отже псується зір. 

Учи уроки при денному світлі, а якщо потрібно щось прочитати або 
написати увечері, то вмикай настільну лампу. Пам’ятай, що світло від неї 
повинно падати зліва і не сліпити очі.

Щоб перевірити відстань від очей до книжки чи зошита, постав руку 
ліктем на стіл, а кінчиками пальців торкнися скроні. Саме такою і має 
бути відстань, на якій потрібно тримати книгу, класти зошит.

Споживай більше овочів і фруктів, розглядай обрій, хмари, зірки. Це 
корисно для твоїх очей.

6. робота в зошиті з друкованою основою (С. 7).
Завдання 3
Учні роздивляються малюнки і складають речення про те, що роблять 

діти на кожному малюнку, розповідають, від чого псується зір.
7. робота за підручником (С. 8–9).

Учні відгадують загадку, перевіряють, чи можуть із заплющеними очи-
ма розбірливо написати своє ім’я. Необхідно скористатися загадкою про 
сльози, вміщеною у підручнику (С. 95).

Щоб вчити учнів виділяти істотні ознаки, запропонуйте розглянути 
малюнок-переплутанку і довести, що на ньому не так. (На малюнку —  
5 переплутанок.)

розвивати зорову пам’ять, уміння знаходити між предметами подіб-
не і відмінне допоможуть вправи (С. 9). Працюючи над першою вправою, 
можна запропонувати учням намалювати малюнки, які запам’ятали, на 
дошці, а іншим учням назвати їх. або можна виконати цю роботу в гру-
пах — хто більше запам’ятав.

Виконуючи другу вправу, запропонуйте учням назвати одним словом 
групи предметів, доповнити цей ряд своїми словами. 

У ч и т е л ь. Деякі люди змушені носити окуляри, тому що у них 
слабкий зір. При короткозорості людина чітко бачить тільки ті предме-
ти, які знаходяться близько від неї, при далекозорості — тільки віддалені. 
Лікар-офтальмолог (або окуліст) визначають, чи поганий зір і наскільки, 
чи потрібні окуляри і які саме. 
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Точну дату винайдення окулярів не знає ніхто, але вже у XIII ст. ними 
користувалися у Європі та Китаї. Особливо популярними вони стали  
у XV ст., коли з’явилися книги і люди почали багато читати. 

• Сидить Пахом на коні верхом. Книги читає, а грамоти не знає. (Оку-
ляри) 
Вправа «Мікрофон»
— Чи соромно носити окуляри?
Висновок. Окуляри носити не соромно. Вони лікують очі.

Робота в групах
Складання порад у підручнику (С. 8).

• Не можна дивитися на яскраве сонце без темних окулярів.
• Не можна довго дивитися телевізор.
• Не працюй за комп’ютером понад 30 хвилин.
• Під час письма сиди рівно.
• Будь обережним із гострими предметами.
• Лежачи не читай.
8. Фізкультхвилинка.

ВЕСЕЛа ПЕрЕрВа
Фізкультуру любим дуже,
Тож вставай з-за парти, друже.              
(Встати, зробити декілька кроків на місці)  
Вгору руки підніми,
(Руки вгору)
Вгорі пальцями струсни.
(Стряхнути пальцями)
Спину добре розправляй
(Прогнутися назад)
І на місці пострибай.
(Пострибати).
Потім вмій тихенько сісти.
(Сісти на своє робоче місце)

9. Гра «Хто краще чує».
Щоб розпочати розмову про орган слуху — вуха, проведіть гру «Хто 

краще чує». 
Запропонуйте дітям заплющити очі, зосередитися і намагатися 

запам’ятати всі звуки, які вони почують протягом однієї хвилини. Потім 
діти розплющують очі і називають все, що вони почули. Перемагає той, 
хто почув більше звуків.

Попросіть дітей зосередитися і намагатися почути, як працює їх ор-
ганізм: як стукає їх серце, які звуки видають під час руху суглоби тощо. 
Після цього діти розповідають все, що вони почули, а також про звуки 
свого організму.
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10. Відгадування загадки.
 Самі мовчать, а нам допомагають почути тих, 

Хто розмовляє й весело співає. (Вуха)
11. робота в групах. 

Складання розповіді «Для чого потрібні вуха…»:
а) людині; 
б) слону; 
в) кажану; 
г) зайцю.

12. розповідь учителя і слухання музики. 
— Приємно бувати у лісі. (Учні розглядають перший форзац підруч-

ника.)
— Які звуки там можна почути? (Діти розповідають за малюнком і чи-

тають склади, що імітують звуки тварин.) 
У лісі можна почути спів птахів, стукіт дятлу, кумкання жаб, шелест 

листя, шум вітру, дзижчання метеликів, гудіння бджілок і джмелів, які 
збирають із квітів нектар. (Грамзапис.) Прийшовши у місто (село), ми 
чуємо шум машин, гамір вулиці. Усі ці звуки людина розрізняє за допо-
могою органів слуху —вух.
13. робота за підручником (С. 13).

1) робота за малюнком.
— Що зробила дівчинка? (Затулила вушка руками.) 
— Закрийте і ви свої вушка руками. Що змінилося? (Не чути жод-

них звуків.) 
— У чому нам допомагають вуха? (Розрізняти звуки.) 
— Що можна почути в класі? 
— Які звуки ми чуємо вдома? На вулиці? У лісі? 
— Які звуки видають півник, джміль, поїзд, машина, трактор? 
— Чи можна відтворити звуки птахів, комах?
Читання та обговорення казки «равлик і дощик». 
— Назвіть дійових осіб казки. Хто першим постукав до хатинки рав-

лика? 
— Як стукав Жук? 
— а як постукав Їжачок? 
— Як ви гадаєте, чому равлик не відчинив двері Жукові та Їжачку? 
— Як стукав Дощик? 
— Чому равлик відчинив йому двері? 
— Чий голос був приємним? 
— Назвіть приємні і неприємні для вас звуки. 
— Відтворіть ті звуки, які вам подобаються.

2) Вправа «Мікрофон».
— Чого навчила вас ця казка?
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14. розповідь вчителя з елементами бесід. 
— Чи бачили ви страшні фільми? 
— Які звуки і музика використовуються в них? 
— а якщо під час такого фільму вимкнути звук, або увімкнути весе-

лу музику, чи буде так страшно? 
— Музика відіграє надзвичайно важливу роль у житті людини. Вона 

може бути приємна для слуху, може піднімати настрій, розслабляти, заспо-
коювати. Звуки викликають різні почуття: крики — жах, плач — співчуття, 
мамині колискові — сон. Якщо звук є дуже гучним або неприємним, ми 
називаємо його шумом. Дуже гучний звук шкідливий для вух. На фабри-
ках і заводах рівень шуму контролюють, стежачи, щоб він не перевищував 
норму. Постійний гучний шум псує слух і може призвести до глухоти.

Від голосного звуку стомлюється організм і погіршується слух. Намагай-
тесь не кричати, розмовляйте неголосно. Щоденне тривале прослухування 
надто гучної музики призводить до погіршення слуху. Гучна музика також 
не всім приємна, особливо людям похилого віку. Тому не потрібно вмика-
ти музику на повну потужність, коли батьки прийшли з роботи, або при-
бивати щось до стіни пізно ввечері, коли стомлені сусіди полягали спати.

Бережіть вуха від застуди. Не виходьте в холодну, особливо у вітряну 
погоду на вулицю без головного убору.
15. робота за підручником (С. 11).

Читання жарту вчителем.
Учні дають поради Степанкові.
Далі діти розглядають малюнки (С. 11), розповідають, що на них зо-

бражено.
— Чим шкідлива гучна музика і гучні голоси? 
— Чому приємно бувати у лісі? 
— Чому серед тиші найкраще відпочивати? 
— Які звуки приємні, а які відлякують?
Учитель пропонує зробити разом із другом іграшковий телефон за 

інструкцією (С. 94).
16. робота в зошиті з друкованою основою (С. 8, завдання 2).

Учні роздивляються малюнки і розповідають, яких помилок припу-
стилися герої мультфільмів. 
17. Читання інформації для допитливих «Чи знаєш ти» (С. 95).

— Про що ви дізналися? 
— Як відрізняються вуха у більшості людей?

Складання порад
Щоб мати добрий слух:

• регулярно мий вуха, щоб у слуховому проході не збиралася сірка (від 
цього слабшає слух);
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• не чисти вуха сірником або гострими предметами;
• якщо у вухах є сірка, звернися до лікаря, який почистить слуховий 

прохід. або нехай це зроблять дорослі, скориставшись ватним там-
поном;

• якщо у вухо потрапив сторонній предмет або виник біль, негайно 
звернися до лікаря;

• у приміщенні, де знаходиться багато людей, не галасуй;
• гучна музика псує слух.

18. Підсумок уроку.
— Що ми розрізняємо за допомогою зору? (Колір предметів, їхній роз-

мір, форму; дізнаємося, далеко вони чи близько, рухаються чи ні.) 
— Яку ще роботу виконують очі? 
— Чому потрібно берегти зір? 
— Дайте поради, щоб поліпшити зір. 
— Які вправи знімають втому очей? 
— Як перевірити відстань від очей до зошита? 
— Як перевірити зір? 
— Чому потрібно бути обережним із гострими предметами? 
— Як видалити смітинку з ока? 
— За допомогою чого ви розрізняєте спів пташок? 
— Для чого потрібні вуха? 
— Чому небезпечно колупатися у вусі гострими предметами? 
— Чим шкідлива гучна музика? 
— Назвіть приклади порушень правил поведінки, які впливають на 

слух оточуючих. 
— Як потрібно розмовляти у приміщенні? 
— Як слід розмовляти на перерві? 
— Як необхідно говорити на уроці? 
— Чому найкраще відпочивати на природі? 
— Які звуки можна почути в природі? 
— Що потрібно робити, щоб мати добрий слух? 
— Які загадки і прислів’я ви запам’ятали?
На уроці можна також використати такі завдання.

• Чи знаєш ти?

ЯК БЕрЕГТИ ОЧІ

Люди навчилися сьогодні боротися із найважчими хворобами. Якщо 
потрібно, лікарі навіть можуть замінити людині її хворе серце штучним. 
а от очі замінити нічим не можна. Учені не зуміли поки що зробити такі 
штучні очі, які бачили б так само, як живі. І напевно, ще довго не зуміють 
цього зробити — адже наше око влаштоване набагато складніше, ніж най-
сучасніший комп’ютер.
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Природа сама потурбувалася про те, щоб зберегти наші очі від бага-
тьох неприємностей. Наприклад, брови не дають поту потрапляти в очі, 
а вії захищають їх від пилу. І блимаємо ми, виявляється, неспроста — 
коли наша повіка рухається, вона очищає поверхню ока від найдрібні-
ших порошинок.

але жоден природний захист не допоможе, якщо ти раптом почнеш 
чесати і терти очі брудними руками. В око потраплять мікроби, воно поч-
не сльозитися і боліти.

Трапляється і так — зір  вже  став помалу погіршуватися, а ми цьо-
го ще не помічаємо. а потім раптом лікар повідомляє неприємну нови-
ну — потрібно лікувати очі. Щоб із тобою такого не трапилося, намагай-
ся свої очі не стомлювати. Запам’ятай, вони дуже втомлюються, якщо ти 
читаєш лежачи, та ще й при цьому водиш носом по сторінці або, напри-
клад, протягом дня просиджуєш біля телевізора чи комп’ютера.

• Гра «Ділимо на частини».
Усі учасники гри розподіляться на команди по рядах.
Кожному учасникові гри дати смужку паперу. Учитель дає завдання: 

не згинаючи аркуша, розділити його на 4 частини, позначивши межу 
кожної частини ручкою.

За допомогою згинання учитель перевіряє правильність поділу смуж-
ки. Ті учасники, в кого позначки ручкою і місця згинів збігаються, дода-
ють у скарбничку своєї команди по 1 балу.

• Чи знаєш ти?

ЖИТТЯ У ТЕМрЯВІ

Є люди, сліпі на одне або два ока. Сліпих народжується мало, най-
частіше люди втрачають зір внаслідок хвороб або травм.

Сліпі орієнтуються у просторі, активно застосовуючи добре розвине-
ний слух, нюх і дотик. Більшість сліпих, коли ходять, то носять із собою 
довгу білу палицю. Нею вони обмацують шлях, намагаючись ви явити 
перешкоди. Одночасно вона є попередженням для інших людей — пе-
ред ними сліпий. 

• Щоб пояснити дітям, як «бачать» сліпі люди, проведіть вправу «Що 
це таке».
Групі дітей зав’яжіть очі, а на столі розкладіть предмети з різних матеріалів: 

дерева, металу, тканини, паперу тощо. Дітей із зав’язаними очима попросіть 
торкнутися пальцями цих предметів і відгадати, з чого вони зроблені.

ЯК ЗБЕрЕГТИ ХОрОШИЙ СЛУХ

В одних людей вуха великі, в інших — маленькі. Та будь-які вуха при-
значені для одного — вловлювати звуки. Саме завдяки вухам ми чуємо 
музику, пісні, голоси інших людей. Правда, деякі звуки для вух є шкід-
ливими. Наші вуха дуже чутливі і тому бояться занадто сильного шуму, 
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гучної музики, пронизливих криків та гуркотіння. І якщо ти хочеш на-
довго зберегти хороший слух, не слід вмикати телевізор або магніто-
фон на повну гучність. Пам’ятай і про те, що вуха легко застудити. Тому  
в транспорті краще не сидіти біля відкритого вікна, де тебе може проду-
ти. а коли на вулиці сильний вітер, обов’язково прикривай вуха капю-
шоном або шапкою.

Шкіра усередині вуха дуже ніжна. Тому в жодному разі не можна ко-
лупати у вухах гострими предметами. І чистити їх потрібно дуже обереж-
но м’якими ватяними джгутиками.

• Гра «Що я бачу».
Ведучий учень вигукує: «Кругле!» Усі відгадують, що побачив учень. 

Це може бути, наприклад, годинник. Хто першим правильно назвав круг-
лий предмет, той називає іншу ознаку. Це може бути матеріал, з якого 
зроблений предмет, або форма, розмір: 

а) предмети певного кольору;
б) прямокутні;
в) дерев’яні; 
г) металеві; 
д) кам’яні;
ж) назви яких починаються з певної букви.
• Вправи, що сприяють поліпшенню зору і зменшенню втоми очей.

Вправи виконуються сидячи.
1. Заплющ очі на 3–5 с, потім розплющ на 3–5 с (6–8 разів).
2. Швидко кліпай очима протягом 1–2 хв.
3. Трьома пальцями кожної руки легко натисни на повіки очей протя-

гом 1–2 с, потім забери пальці (3–4 разів).
4. Дивися вдалечінь прямо перед собою 2–3 с, переведи погляд на кін-

чик носа на 3–5 с (6–8 разів).
5. Голова нерухома. Почергово піднімай та опускай очі, а потім повер-

тай їх праворуч та ліворуч (6–8 разів).
6. роби кругові оберти очима за та проти годинникової стрілки  

(3–5 разів).
7. рухи аналогічно до вправи 5 (тільки із заплющеними очима).
• Поради «Якщо в око потрапила порошинка».
1. Порошинку можуть вимити власні сльози або ватка, змочена теплою 

водою.
2. Якщо в око потрапив уламок скла, або дрібний камінець, або шма-

точок дерева чи металу, — негайно звертайся до лікаря!
• Чи знаєш ти?

ЖИТТЯ У ТИШІ

За допомогою вух люди чують звуки. Деякі люди повністю глухі, зовсім 
не можуть чути. В інших втрата слуху є частковою, вони можуть сприймати  
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деякі звуки. Глухі люди теж потребують спілкування. Вони можуть роз-
мовляти особливою мовою жестів, в якій використовують різні положен-
ня рук і верхньої частини тіла, міміка обличчя. Цією мовою можна гово-
рити так само швидко, як звуковою.

Будова вух однакова майже у всіх ссавців (хоча плазуни, земноводні, 
птахи мають чудовий слух, незважаючи на те, що їхні вуха мають іншу бу-
дову). У китів і риб немає зовнішнього вуха, але у них є чудовий слух. Між 
собою деякі види китів та риб спілкуються за допомогою звуків, які нази-
вають піснями. У комах органи слуху розташовані на тулубі або кінцівках. 
Кажани під час пошуку шляху у темряві користуються більше вухами (ло-
каторами), ніж очами. Кажани видають звуки, які, відбиваючись від най -
ближчих предметів, луною повертаються назад. За допомогою цієї луни ка-
жан дізнається про форму, розміри предметів і відстань до них. Змії взагалі 
глухі, але відчувають найменші коливання поверхні землі навколо, й одразу 
ж реагують на ці вібрації. Надто чуткі вуха зайців часто рятують їм життя.

• Гра «Імітатор».
Один учень — ведучий — імітує звуки тварин. Хто відгадав — стає 

ведучим.
• Гра «Упізнай за голосом». 

Гру можна провести між командою хлопчиків і дівчаток. Один учень 
виходить до дошки, стає спиною до дітей. Хтось його кличе. Учень відга-
дує, хто саме. Виграє та команда, яка відгадала найбільше голосів.

Інший варіант гри — гра «Впізнай за голосом» описана у підручни-
ку (С. 94).

Висновок. Необхідна умова спілкування між людьми — це ім’я лю-
дини.

• Гра, пов’язана з іменем.
На листочках кольоровими олівцями учні пишуть своє ім’я так, щоб 

всі бачили, що воно їм подобається.
а поки діти будуть працювати, учитель може розповісти їм дещо з іс-

торії імен.
— У різних країнах власні імена утворювалися по-різному. Німці та 

більшість народів Швеції, англії мають два імені: власне і родове.
Наприклад, шотландське Макдональд означає син Дональда, ірланд-

ське О’Кейсі — син Кейсі. Болгари, поляки, чехи майже не називають 
одне одного по батькові. Вони носять тільки ім’я і прізвище! а у чукчів — 
всього одне ім’я, яке є і прізвищем, і власним ім’ям.

В Іспанії, Італії, Франції, навпаки, полюбляють давати новонародже-
ним три-чотири, а іноді й п’ять власних імен. Іспанці мають по двоє пріз-
вищ: матері і батька. В’єтнамці мають ім’я, яке теж складається з двох або 
трьох частин — прізвища батька (характерної, але не обов’язкової час-
тини «ван» для чоловіків і «тхі» для жінок) та власного імені: наприклад, 
Нгуєн Ван То, Фам Тхі Тхіч.
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На Україні кожна людина має прізвище, ім’я та по батькові. Батьки 
обирають ім’я для дитини, а раніше ім’я дитині давав священик. Мама 
або тато намагаються обрати найгарніше ім’я, щоб усім подобалось. Кра-
сиве ім’я легко вимовляється, добре запам’ятовується. Від нього мож-
на утворити багато зменшено-пестливих форм. Наприклад, ім’я Іван:  
Іванко, Іванчик, Івасик, Іванцю, Івашечко. або, наприклад, ім’я Галина. 
Воно теж має багато зменшено-пестливих форм: Галя, Галюся, Галинка, 
Галочка, Галиночка. Зменшувальні форми дозволяють передати найтон-
ші відтінки стосунків між людьми. Ласкаве материнське Іванко, Іваси-
ку; Наталочко, Наталцю свідчать про ніжність люблячого серця найдо-
рожчої людини на землі.

Не проста справа обирати красиве ім’я! Цьому зарадять гарні родин-
ні традиції, наприклад, називати сина або доньку іменем батька, матері, 
дідуся чи бабусі. Обранням імені вшановують видатних осіб, літератур-
них героїв. 

• Робота в групах. 
— Що означає вислів «Не пропускай повз вуха пояснення вчи-

теля»?
— Коли говорять «Ведмідь на вухо наступив»? 
Вправи для зовнішнього вуха.

• Потерти за вушною раковиною вгору — вниз (8 разів).
• Загнути вушну раковину наперед (8 разів).
• Відтягнути внизу мочку вуха (8 разів).

УроК 3 
тема. Чим ми розпізнаємо запах. звідки 
нам відомо про гірке і солодке 

мета: з’ясувати, яке значення у житті людини має нюх, як людина 
відчуває запахи, відрізняє солодке від солоного, гірке від кислого; роз-
вивати здатність дітей виявляти властивості обстежуваних предметів за 
запахом, смаком; сприяти розвитку спостережливості, мислення дити-
ни; розширювати кругозір дітей; розповісти учням про роль язика у мов-
леннєвій діяльності.

Хід уроку

1. Вправа «Погода».
— Тепло чи холодно надворі? 
— Яке небо? 
— Чи є дощ?
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2. Вправа «Мікрофон».
— Чи всі люди люблять однакові запахи? 
— Які запахи любите ви? 
— Чим людина розпізнає запахи? 
Відгадування загадок-підказок.

• Між двох світил
Я посередині один. (Ніс)
Читання і відгадування загадок у підручнику (С. 12; 95).

4. розповідь вчителя з елементами бесіди.
— Які запахи ви вдихаєте з радістю? 
— Які викликають у вас огиду? 
— Які попереджають про небезпеку?
— Запахи не тільки дають нам інформацію про навколишній світ, 

вони поліпшують наш настрій. (Можна використати малюнок на фор-
заці підручника.)

— Приємно пройтися весняним запашним лугом або міським скве-
ром, в якому чутно запахи бузку або черемхи. а хто з вас не любить за-
пах щойно випечених тістечок? 

Ніс сприймає не тільки приємні запахи. Він може попередити вас про 
небезпеку. Якщо в будинку запахне газом, ніс його відчує. За допомогою 
нюху ми визначаємо, чи свіжа їжа, яке повітря у класі, на вулиці тощо. 

Давно відомо, що приємні запахи викликають у людини позитивні 
емоції, а неприємні пригнічують настрій і погіршують самопочуття.

Надто приємний і свіжий запах — це запах чистоти. Тому намагай-
теся стежити за чистотою свого тіла, чистотою одягу, взуття і чистотою 
в кімнаті.

Нюх відіграє важливу роль у нашому житті. Носом ми не тільки 
сприй маємо різні запахи, а й вдихаємо повітря. Ніс потрібно берегти: він  
схильний до різних захворювань, найчастіше простудних. Людина, яка 
через хворобу втратила нюх, не може сприймати запахів. Для неї навіть 
їжа втрачає свій смак.

Дітям шкідливо перебувати у накуреному приміщенні тому, що тю-
тюновий дим погіршує гостроту нюху.

5. робота у зошиті з друкованою основою (С. 10, завдання 1).
— Ця вправа вчить розрізняти предмети за запахом. 
Учні розфарбовують кружечки біля предметів із приємним запахом 

кольоровими олівцями, з неприємним — чорним.
6. робота за підручником (С. 12). 

— Чи знаєте ви рослини, що зображені на малюнку? 
— Які з них ви можете розпізнати за запахом? Намалюй їх.
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7. Гра «Вгадайте за запахом».
Запропонуйте дітям вгадати за запахом різні предмети, рослини або 

продукти. Зав’яжіть їм очі і дайте понюхати різні предмети. Перемагає 
той, що відгадав найбільшу кількість предметів.

Цю гру можна провести у вигляді веселого конкурсу «Найчутливі-
ший ніс».

У ч и т е л ь. Людина обирає необхідну їжу, користуючись не тільки 
нюхом, але й смаком. 

8. Фізкультхвилинка. 
раз, два, три, чотири, п’ять!
Час настав нам спочивать. 
Тож піднімем руки вгору, 
Ніби глянемо на зорі.

а тепер всі руки в боки, 
Як зайчата,— скоки-скоки!
Десять, дев’ять, вісім, сім! 
Час за парти нам усім.

9. Відгадування загадок.
• Лежить дошка у болоті, 

Ні сохне, ні гниє,
а користь людям дає. (Язик)

• Якби не було у тебе того, 
Не сказав би ти нічого. (Язик)
Читання і відгадування загадки, поданої у підручнику (С. 13).

10. Вправа «Мікрофон».
— Навіщо людині язик? 
Учитель читає текст (С. 13) і доповнює відповіді учнів.
Висновок. Язик нам потрібен не тільки для того, щоб розрізняти їжу 

на смак, але й для того, щоб спілкуватися, співати, декламувати вірші 
тощо. Словами можна дарувати радість, можна й образити.
11. робота у зошиті з друкованою основою (С. 11, завдання 3).

Учні розглядають предметні малюнки і називають, що із зображено-
го є гірким, солодким, кислим, солоним, гострим.
12. робота за підручником (С. 13).

Учні розглядають малюнок і відповідають на запитання: 
— Чому плаче хлопчик? 
— Що їсть дівчинка? 
— Який на смак кавун? 
— Що на столі гірке? Солодке? Кисле? Солоне?

13. Гра «Впізнайте за смаком». Опис гри у підручнику (С. 94).
Складання порад

• Не вживай гарячу і дуже холодну їжу.
• Не куштуй незнайомі продукти.
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• Якщо в тебе нежить, користуйся чистою хусточкою.
• Якщо сторонній предмет потрапив у ніс, спробуй чхнути чи висяка-

тись. Якщо це не допоможе — негайно до лікарні!
• Якщо ти проковтнув сторонній предмет, обов’язково скажи про це 

дорослим.
14. Підсумок уроку.

— Яке значення у житті людини має нюх? 
— За допомогою якого органа ви відрізняєте запах троянди від за-

паху бузку? 
— Які запахи є корисними для здоров’я? 
— Як людина відрізняє солодке від солоного, гірке від кислого? 
— Назвіть відомі вам смаки. 
— Якою є роль язика у спілкуванні? 
— Які поради ви запам’ятали? 
— Які загадки і прислів’я ви запам’ятали?
На уроці можна також використати такі вправи.

• Чи знаєш ти?
1) Як тварини розрізняють запахи? Що для них значать запахи?

Більшість риб, земноводних, плазунів і ссавців має по дві ніздрі.  
а носи тварин бувають найрізноманітніших форм і розмірів. У слона це 
хобот, який утворився від зростання верхньої губи та носа. У кита це ди-
хало, розташоване на вершині голови. Людина може розрізняти до 40 тис. 
запахів. але у тварин нюх є набагато гострішим. Тому, наприклад, собак 
використовують у поліції для розшуку наркотиків та злочинців.

2) Існує 5 типів запахів, які ми можемо розпізнавати: 
• квіткові (фіалки, троянди та ін.); 
• специфічні (лимон, яблука та ін.); 
• смажені (кофе та ін.); 
• гнилі (тухлі яйця, сир та ін.); 
• ефірний (бензин, алкоголь тощо). 

Ми часто плутаємо нюх і смак. Наприклад, якщо ми п’ємо кофе і не 
відчуваємо його запаху, то й не відчуємо його справжнього смаку. Ось 
чому їжа здається несмачною, коли вона холодна.

• Гра «Про смак». 
Попросіть дітей пригадати слова, що характеризують смак, наприк-

лад: гострий, кислий, солоний, солодкий, прісний. Всі слова, названі дітьми, 
записати на дошці.

Потім кожний обирає той або інший смак і пояснює, чому цей смак 
йому подобається найбільше.

Попросіть дітей перерахувати, що може бути кислим, солоним тощо. 
Наприклад, кислим можуть бути молоко, сік, слива, усмішка. Це завдання 
діти можуть виконувати у групах. Перемагає група, яка придумає до того 
або іншого слова, що визначає смак, якомога більше відповідних слів.
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Запропонуйте дітям жартівливий варіант цього завдання. Поділіть 
дітей на групи і попросіть кожну групу придумати жартівливі історії про 
те, як продукти змінили смак. Наприклад:

• Чому корова стала давати солоне молоко?
• Чому лимон виріс солодким?
• Чому огірок виріс кислим?
• Чому перець став прісним?
• Чому в яблука з’явився смак перцю?

Висновок. Відчуття смаку — джерело великого задоволення. Воно ро-
бить можливим отримання задоволення від їжі. але це відчуття дане нам 
і для захисту. Воно застерігає нас від вживання їжі, яка може бути небез-
печною для нашого організму.

• Гра «Найапетитніша страва». 
Запропонуйте дітям уявити, що вони їдять свою найулюбленішу стра-

ву. Діти описують смак цієї страви, не називаючи її. За описами одне од-
ного діти вгадують, які страви якнайбільше полюбляють їхні друзі.

Потім діти малюють свою страву і розповідають, із чого вона при-
готована.

Зі всіх малюнків дітей зробити виставку «Наші улюблені страви».
• Складання казки «Що нам дарує їжа».

Попросіть дітей сказати, що смачна їжа може подарувати людині, 
наприклад: радість життя, здоров’я, посмішку, комфорт, хороший на-
стрій, силу тощо. Все це запишіть на дошці. Потім діти колективно або 
індивідуально (вдома) складають казку про кухаря, їжа якого дарує лю-
дям здоров’я, посмішку тощо. 

• Робота з прислів’ями.
Слово — не стріла, а глибше ранить.
Тепле слово і в мороз зігріє.
Слово інколи пече дужче за вогонь.
Доброму слову ціни немає.
Удар забувається, а слово пам’ятається.

• Коли ми так говоримо?
Язик без кісток.
Проковтнути язика.

УроК 4
тема. твої руки. пограймося

мета: розповісти учням про роль шкіри; вчити розпізнавати різні сен-
сорні відчуття під час обстеження предметів (холод, тепло, біль); розвивати 
пізнавальну активність, бажання доглядати за чистотою рук; познайомити  
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з улюбленими розвагами, заняттями дітей цього вікового періоду; 
з’ясувати, в які ігри та якими іграшками граються діти; розвивати бажан-
ня й уміння гратися, погоджувати свої дії з іншими учасниками гри, до-
тримуватись правил, доводити розпочату гру до кінця, вміти перемага-
ти й програвати; вчити називати приклади культурного поводження у грі  
і порушень правил поведінки; виховувати працьовитість, прагнення до 
корисних самостійних дій, інтерес до українських народних ігор.

Хід уроку

1. Вправа «Погода».
— Тепло чи холодно надворі? 
— Яке небо? 
— Чи є дощ?

2. робота із загадками.
Учитель читає загадку (С. 14) підручника, а потім — наступну:

• У двох матерів по п’ять синів, і всім одне ім’я. (Руки і пальці)
— Назвіть пальці на руці. (Великий, вказівний, середній, безіменний, 

мізинець.) 
— Чи допомагають пальці пізнавати навколишній світ?

3. робота за підручником (С. 14).
Діти розглядають малюнки і відповідають на запитання:
— Що робить хлопчик? 
— Що робить кожна з дівчаток? 
— Скільки років дітям?

4. «Мозковий штурм».
— Навіщо людині потрібні руки? 
— Яку роботу ви виконуєте руками? 
— Яку роботу ви виконуєте правою рукою? а лівою? 

5. робота в групах. 
1) Учитель читає оповідання Василя Сухомлинського «Для чого руки 

потрібні».
Петрусь з дідусем великими друзями були. Про все розповідали один 

одному. Якось дідусь запитав онука:
— а для чого, Петрику, людям руки потрібні?
— Щоб у м’яча грати, — відповів Петрусь.
— а ще для чого? — запитав дідусь.
— Щоб ложку тримати.
— а ще?
— Щоб кицьку гладити.
— а ще?
— Щоб камінчики в річку кидати...
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Довго відповідав Петрусь дідусеві. І ніби правильно відповідав. а про 
головне так і не сказав.

2) робота у зошиті з друкованою основою (С. 12, завдання 1).
Учні розглядають малюнки, складають речення про те, для чого по-

трібні руки. Потім за допомогою малюнків складають міні-міркування 
«Про що не сказав Петрусь дідусеві?»

Далі запропонуйте дітям розглянути руки і сказати, чим вони вкриті? 
(Шкірою) 

— Зачитайте з підручника, про що може розповісти шкіра на руках. 
— Яке значення має шкіра? 
Учити дітей розпізнавати різні сенсорні відчуття під час обстеження 

предметів (холод, тепло, біль) допоможуть такі завдання.
6. робота за підручником (С. 14–15).

Завдання
1. розкажи, що ти відчув, коли:
• тримав у руці яблуко;
• торкався колючок троянди;
• брав у руки склянку з гарячим чаєм;
• торкався льоду.
2. Обстеж, якою на дотик є сторінка підручника. Пригадай, якою на до-

тик є кора тополі, груші. Скористайся словами: гладенька, шорстка.
Висновок. Шкіра — важливий орган чуттів. Шкірою людина відчуває 

дотик, біль, холод, тепло. Шкірою ми також відчуваємо, якими предме-
ти є на дотик — гладенькими чи жорсткими, м’якими чи твердими. Якби 
шкіра втратила свою чутливість, то з нами могла б трапитися біда. Ми ста-
ли б цілком нечутливі до болю та опіків, не відчули б, що замерзаємо. Від 
багатьох небезпек зовнішнього світу захищає нас наша чутлива шкіра. 

У ч и т е л ь. За допомогою шкіри ми відчуваємо тепло і холод, до-
тик і біль. Шкіра також виконує захисну функцію. Щоб не хворіти, зав-
жди тримайте тіло у чистоті.

— Які ви знаєте хвороби від брудних рук? 
— Яких правил потрібно дотримуватись, щоб шкідливі мікроби не 

потрапили до організму?
7. робота в групах.

Складання порад
• руки тримай у чистоті.
• Перед вживанням їжі і після цього завжди мий руки.
• Коли приходиш із вулиці, то мий руки.
• Після туалету ретельно мий руки. 
• Якщо доглядав свійських тварин, грався з ними, помий руки. 
• Не чіпай бездомних собак і кішок. Від кішок і від собак людям пере-

даються хвороби (лишаї, короста, сказ). 
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8. Читання жарту Грицька Бойка «Не знала».
Пита бабуся у онуки:
— Чи ти помила добре руки?
— аякже, — Милочка в одвіт, —
Помила з милом, так як слід.
— а де? — бабуся знов питає. —
Води ж у хаті в нас немає.
— Немає? — здивувалась Мила. —
а я не знала і... помила.

— Що хотів сказати автор цим віршем? 
Продовжуючи роботу за підручником, запропонуйте розглянути ма-

люнки (С. 15). 
— Чиї руки зображені на малюнках? (Руки хлібороба, руки операто-

ра ПК, руки водія) 
— Доберіть ознаки до слова руки. (Працьовиті, натруджені, робочі, 

роботящі, мозолисті, сильні, вправні, золоті) 
— Які руки називають золотими? 
— Чи доводилось вам чути такий вислів? 
— Чому майстрів своєї справи завжди поважали і шанували? 
— В якому віці, на вашу думку, людині легше всього навчитися якої-

небудь майстерності? 
— Що необхідне людині для того, щоб стати справжнім майстром 

своєї справи? 
— Чи кожна людина здатна стати майстром своєї справи? 
— Чи повинна людина гордитися своєю майстерністю?

9. Читання і пояснення народної мудрості і вірша Сергія Воскрекасен-
ка «Онучка» (С. 15).
— Що сказала бабуся онучці? 
— Що відповіла онучка? 
— Як запитала бабуся? 
— Як відповідала онучка? 
— Кого називають білоручкою? 
— Коли про людину так говорять?

10. Читання народної мудрості (С. 14).
Щоб розпочати розмову про улюблені розваги, заняття дітей, мож-

на провести гру «Малюнки з виставки». роздайте фотографії і малюн-
ки дітей, або вирізки з газет та журналів, на яких зображені різноманіт-
ні дитячі ігри. 

— Чи було щось однакове дітях на малюнках? Що саме?
Поясніть учням, що діти в усьому світі граються по-різному, але їхні 

ігри — дуже цікаві.
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— а які однакові ігри є в усіх дітей? Щоб відповісти на це запитання, 
запропонуйте учням загадку. 

• Б’ють мене старі й малі
І в повітрі, й на землі.
Та від цього не вмираю,
Тільки весело стрибаю. (М’яч)

11. робота у зошиті з друкованою основою (С. 34, завдання 2). 
Учні називають зображені предмети і розповідають, в які ігри з ними 

можна гратися.
12. розповідь учителя за матеріалами підручника (С. 16).

— Із давніх-давен в Україні діти любили гратись. Тому вони росли 
спритними, дружними, красивими. Жодне свято не обходилося без ігор 
та веселощів. 

У зошиті з друкованою основою (С. 35, завдання 3) зображено, в які 
ігри грались у давнину.

— Які з цих старовинних ігор ви знаєте? розкажіть.
Завдання додому: дізнайтесь, в які ігри гралися ваші бабусі та дідусі.

13. робота за підручником (С. 16). 
Учні розглядають малюнок у підручнику. 
— В яку гру грають діти? 
— Чи доводилося тобі грати у цю гру?
Гра потрібна всім дітям, щоб набратися розуму, вчитися долати пе-

решкоди, відпочивати.
14. робота у зошиті з друкованою основою (С. 34, завдання 1).

Учні розглядають малюнки, складають речення.
— В які ігри грають діти? 
— Як ви вважаєте, ким вони мріють стати?
— В які ігри ви любите гратися? розкажи про одну з них. 
Можна запропонувати дітям зібрати колекцію ігор їхніх сімей.

Фізкультхвилинка
Буратіно потягнувся,
раз — нагнувся, два — нагнувся, 
руки в сторони розвів,
Мабуть, ключик загубив. 
а щоб ключик цей дістати, 
Треба нам навшпиньки стати.

Виконання завдання 1 (С. 32).
— Якими іграшками ви любите гратися? 
Учні називають, які іграшки зображені, і розташовують їх по поли-

цях: на верхню — двоскладові слова, на нижню — трискладові.
— Яка іграшка, на вашу думку, є найкращою?
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Щоб відповісти на це запитання, запропонуйте вірш анатолія Кос-
тецького «Найкраща іграшка» (С. 95).

— Які іграшки називали діти? 
— Яка з них виявилася найкращою? 
— Чи погоджуєтеся ви з цією думкою?
Висновок. Найкраща іграшка та, яку зробили власноруч.

15. Читання статей підручника «Чи знаєш ти?» та «Як робили ляльку» 
(С. 96).
— Скільки років існують ляльки? 
— Що цікавого ви дізналися про ляльку? 
— Як робили ляльку у давнину? 
— Із чого її робили? 
— Що таке запаска? 
— Чи бачили ви таких ляльок? 
— Чи виготовляли їх самостійно? 
Можна виготовити таку ляльку з учнями на уроках трудового на-

вчання.
У ч и т е л ь. Чи бачили ви, як граються цуценята, кошенята, каче-

нята? Чи завжди їхні ігри закінчуються мирно? У грі тварини вчаться за-
хищатися, ховатися від ворогів, здобувати їжу.

Граючись, кожен із вас вчиться долати перешкоди, міцнішає, мудрі-
шає, вчиться не тільки перемагати, а й програвати, знаходити вихід зі 
скрутних ігрових ситуацій. Ігри розвивають спритність, силу тощо.

Щоб розпочати гру, нерідко доводиться обрати ведучого. В цьому до-
помагають лічилки. Які лічилки ви знаєте? 

(Вивчення лічилок (С. 17) підручника.)

16. Підсумок уроку.
— Навіщо людині руки? 
— Яку назву має кожен палець руки? 
— Що вам допомагають робити ваші руки? 
— Яку роботу ви виконуєте руками? 
— Яку роль відіграє шкіра на пальцях рук? 
— Як потрібно доглядати за руками? 
— Які руки називають працьовитими? 
— Які руки називають золотими? 
— Кого називають білоручкою? 
— Чи потрібно дітям гратись у різноманітні ігри? 
— Якою є ваша улюблена гра? 
— Чим можна гратися? 
— Чим не можна гратися? 
— Які ваші улюблені іграшки? 
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— Які народні ігри ви знаєте? 
— Які нові ігри ви запам’ятали? 
— Які загадки і прислів’я ви запам’ятали? 
— Які лічилки запам’ятали? 
— Яких якостей ви набули під час гри? 
— Які поради запам’ятали?
На уроці можна також використати такі завдання.

• Щоб спонукати учнів до корисних самостійних дій, проведіть тест 
«Умію чи не вмію».
Мити посуд (_______________________).
Варити борщ (______________________).
ремонтувати телевізор (______________).
Полити квіти (_____________________).
Підмести у кімнаті (_________________).
Спекти пиріг (______________________).
Змайструвати годівничку (____________).

• Гра «Що можуть руки». 
Учитель називає різноманітні дії. Якщо її можна відтворити руками, 

то учні сплескують. Наприклад:
танцювати;
ліпити;
бігати;
співати;
розказувати;
стрибати;
вишивати;
дивитися;
їздити;
готувати;
малювати;
поливати;
прати;
читати;
прасувати;
писати;
плавати.

• Гра «Найчутливіші пальці».
Очі дітей зав’язані. Їм в руки послідовно дають різні предмети: іграш-

ки, геометричні фігури. На дотик дитина повинна відгадати предмет. По-
передьте дітей, що пальцями обмацувати предмет не можна, тобто пальці 
повинні залишатися нерухомими під час обмацування предмета. Дитині 
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пропонується занурити палець в три посудини з водою різної темпера-
тури і визначити, яка вода є найхолоднішою і яка — найтеплішою. роз-
глянути питання про чутливість шкіри допоможе…

• Гра «Живий телефон».
Декілька дітей шикуються в лінію в потилицю одне до одного, найпер-

ший знаходиться обличчям до дошки. На спині останньої дитини паль-
цем малюється який-небудь малюнок. Ця дитина, у свою чергу, малює 
те, що вона відчула, на спині того, хто стоїть перед нею. Перша дитина  
в ланцюжку відтворює малюнок на дошці. Після цього на дошці малюєть-
ся те, що було намальоване на спині останньої в ланцюжку дитини. Ма-
люнки повинні бути простими, щоб діти змогли їх відтворювати.

Якщо в грі беруть участь три лінії дітей, можна намалювати один  
і той же малюнок на спинах трьох дітей, а потім наприкінці гри подиви-
тися, чия лінія працює краще.

• Чи знаєш ти?

НаВІЩО НаМ ПОТрІБНа ШКІра

Є тільки один одяг, з якого ти ніколи не виростеш, — це твоя власна 
шкіра. Вона росте разом із тобою і захищає від будь-яких неприємнос-
тей. Якби шкіри не було, то нашим внутрішнім органам — серцю, леге-
ням, шлунку і всім іншим було б погано. Саме шкіра захищає їх від пилу, 
бруду, різних інфекцій. Це перша лінія захисту нашого організму.

Шкіра у нас непромокальна. Можна потрапити під сильний дощ, 
можна довго плавати, але вода все рівно через шкіру не потрапить все-
редину організму.

а ще шкіра допомагає нам пристосовуватися до жари і холоду. Якщо 
подивитися на шкіру через збільшувальне скло, можна побачити крихітні 
дірочки — пори. У жарку погоду через ці пори виділяється піт, щоб наш 
організм всередині не перегрівався. а коли холоднішає, пори закрива-
ються — так шкіра допомагає організму зберегти тепло.

Людська шкіра м’яка і дуже тонка. Її легко поранити. Пам’ятай, що 
небезпечною є навіть маленька подряпина — разом із брудом туди мо-
жуть потрапити мікроби. Тому ранку потрібно не облизувати, а відра-
зу ж змазати якою-небудь речовиною, яка вбиває мікроби, — йодом або 
зеленкою. На шкірі увесь час збирається і природний жир, який виділяє 
наш організм, і піт, і пил. Тому не лінуйся частіше вмиватися — це допо-
може вберегтися від різноманітних запалень, прищів. 

• Прислів’я про працю.
Поясніть прислів’я. Наведіть приклади, коли так говорять.
Сонце прикрашає Землю, а людину — праця.
Людина прекрасна в праці.
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Лінивому все ніколи.
Як без діла сидіти, то можна й одубіти.
Не спіши — скоріше зробиш. 
Хочеш їсти калачі — не сиди на печі.
Лінивому й нитку перервати важко. 
Лінивий сидячи спить, лежачи робить.
Вранці росяно, в обід душно, а ввечері комарі куса ють.
Хочеш бути щасливим, не будь лінивим.
Висновок. Працьовиті руки потрібно поважати.

• Розучування дитячих народних ігор. 

ВОВК І КОЗИ 

Упоперек майданчика необхідно накреслити дві лінії на відстані пів-
метра одна від одної. Це рів, де причаївся вовк. решта дітей — кози. Кози 
стрибають через рів, а вовк хоче їх упій мати. Як він упіймає кількох, оби-
рають іншого вовка і знову починають стрибати.

ЛИСИЦЯ І ЗаЄЦЬ

Діти стають парами в різних кінцях майданчика обличчям одне до од-
ного, узявшись за руки. Одного обирають зай цем, другого — лисицею. 
Заєць ховається від лисиці, поспі шає до якоїсь пари і стає спиною до од-
ного з гравців. Той стає зайцем, тікає і аналогічно хоче стати в середину 
іншої па ри. Тим часом лисиця намагається його піймати. Пійманий стає 
лисицею, а лисиця — зайцем, і гра триває.

• Для набуття учнями власного досвіду щодо ролі правил у грі, форму-
вання бажання та уміння дотримуватись правил, проведіть гру «Не-
має правил».
Для проведення гри кожен ряд учнів (учні, які сидять один за одним 

від першої до останньої парти) складають одну команду. Кількість членів 
у кожній команді може бути різною. Ті, хто сидить за першими партами, — 
капітани команд. Капітанам команди учитель дає по маркеру (або іншо-
му невеличкому, яскравому предмету) й оголошує: «Гра почалася!»

Імовірно, що учні будуть у розпачі через відсутність вказівок, дехто 
почне обурюватися. Після хвилини такої «гри» учитель зупиняє гру сло-
вами: «Стоп! Ви порушили правила!», пояснюючи, що маркер потрібно 
спочатку передати в кінець ряду, а потім повернути його тим, хто почи-
нав. Виграє команда, яка закінчує перша.

Учні починають грати, а вчитель їх знов зупиняє словами «Стоп! Ви 
порушили правила!», пояснюючи, що вони забули, що можна передава-
ти маркер лише через ліве плече. На це вони можуть почати скаржитися 
або обурюватися, що вчитель нічого не сказав про ці правила. 
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Учитель не реагує на скарги. Після чергового старту учитель зупи-
няє учнів: «Ви знов порушили правила», додаючи якесь нове прави-
ло гри, наприклад: маркери необхідно передавати правою рукою, а бра-
ти — лівою.

Гра починається й триває до завершення. За своїм бажанням учитель 
визначає «переможців». Коли «переможців» оголошено, більшість учнів 
виглядає обуреними перебігом гри. Це обурення повинне стати основою 
для наступного обговорення.

Учитель пропонує обговорити питання:
— Що можете сказати про гру?
— Що було несправедливим ?
— Що може зробити гру справедливою?
Серед можливих відповідей потрібно виділити такі.

• Мають бути правила.
• Ці правила повинні бути всім відомі.
• Правила повинні бути ясними, чіткими, зрозумілими.
• Правила не можуть змінюватись у процесі гри.
• Кількість учасників повинна бути рівноцінною.

Учитель зазначає, що грі справді не вистачає правил. Саме прави-
ла є дуже важливою умовою того, щоб гра здійснилась, була справедли-
вою.

Щоб сформувати вчити дітей узгоджувати свої дії з іншими учасни-
ками гри, знаходити вихід зі скрутних ігрових ситуацій, вміти перемага-
ти й програвати, необхідно скласти поради. 

1) Не сердься, коли програв. Поразку сприймай спокійно.
2) Висловлюй свою незгоду щодо думок іншого так, щоб він не обра-

зився.
3) Стримуй свої емоції.
4) Узгоджуй свої думки з думками однокласників та друзів.
5) Справедливо оцінюй власні дії та дії інших дітей.
6) Уникай тих, хто нав’язує суперечку чи бійку. Щоб гра була безпеч-

ною, порадьте учням дотримуватися таких правил.
Правило 1. Не грайся на горищі, на сходах у під’їзді, у ліфті, біля ві-

кон, відкритих люків.
Правило 2. Не грайся палицями, рогатками, гост рими і важкими 

предметами. 
Правило 3. Не грайся на дорозі і біля дороги.
Правило 4. Не грайся на льоду річок, озер та ставків. 
Правило 5. Не грайся на будівельному майданчику. 
Правило 6. Не грайся біля трансформаторної будки.
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УроК 5
тема. твоя родина, твоя рідня, твій рід

мета: дати дітям елементарні уявлення про сім’ю як об’єднання рід-
них людей, пояснити поняття: рід, родина, рідня; вчити називати членів 
сім’ї, їхні імена; познайомити з сімейними реліквіями, сімейним кален-
дарем; розвивати інтерес до історії свого роду, до ведення сімейних аль-
бомів; вчити дітей розпізнавати позитивні вчинки, які схвалюють у сім’ї 
і ті, що можуть засмучувати рідних; прищеплювати шанобливе ставлен-
ня до старших і хворих членів сім’ї; виховувати гуманність, гордість за 
свій рід.

Хід уроку

1. Вправа «Погода».
— Який сьогодні день? 
— Яке число і місяць? 
— Який стан неба? 
— Чи був вітер, коли ви йшли до школи? а опади? 

2. робота з фотографіями. 
Діти обмінюються фотографіями своїх сімей, розглядають їх, нази-

вають своє прізвище та ім’я, потім — ім’я та по батькові матері, батька, 
насамкінець — ім’я братика, сестрички.

У ч и т е л ь. Тато, мама, братик, сестричка — це ваша сім’я, або ро-
дина. Ви теж є членами своїх родин. Шануйте їх, не ганьбіть поганими 
вчинками. Хай про вас говорять тільки добре.

3. робота за підручником (С. 18).
Учні розглядають малюнок. Називають, кого з членів родини зобра-

жено на ньому. 
— Що робить мама? 
— Що робить тато? 
— Що робить бабуся? 
— Що робить дідусь? 
— Що робить донька? 
— Що робить син? 
Діти розповідають, чи є в них бабусі, дідусі, а також де вони живуть.
Завдання додому. Складіть в зошиті календарик. Дізнайтеся і запишіть 

дні народження твоїх рідних. Це й буде сімейний календар. З’ясуйте,  
в яку пору року у вас найбільше сімейних свят.

4. робота із додатками (С. 96–97).
1) Читання вчителем статті «Чи знаєш ти?» 

— Що робила мама у сім’ї? (Доглядала дітей, оберігала оселю.)
— Що робив батько? (Будував оселю, доглядав худобу, вирощував хліб.) 
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— Що робили діти? (Сини допомагали батькові, доньки — матері.) 
— Ким була мати для сім’ї? (Берегинею родини) 
— а ким був тато? (Господарем дому) 
— а діти? (Діти — помічники, радість для своїх батьків.)

2) Читання вірша Лідії Компанієць «Ковалівна».
— Як звали дівчинку? (Оленка)
— Звідки дівчинка родом? (З Яворова)
— Хто були тато і дідусь Оленки? (Ковалями) 
— Яке у неї прізвище? (Коваленко)
— Чи зрозуміло, що означає її прізвище? (Оленка — з роду ковалів.)
Завдання додому. Запитати у батьків, що означають ваші прізвища 

та імена. 
3) Читання вірша Катерини Перелісної «Галюся».

— Що цікавого ви дізналися з цього вірша? 
— Скільки у вірші доньок? (2) 
— Матерів? (2) 
— Синів? (2) 
— Татусів? (2) 
— Дідусів, бабусь та онучок? (По одному)
У ч и т е л ь. Мама — найдорожча, найрідніша, наймиліша у світі лю-

дина. Вона народжує дитину, пестить її, голубить, співає колискові.
Запропонуйте учням розглянути малюнки колисок (С. 19). 
— Чи є серед колисок така, що була у вас? 
— Які колискові пісні вам співала мама?
Учні вивчають зі слів учителя колискову «Ходить сон коло вікон»  

і пояснюють прислів’я (С. 19).

Фізкультхвилинка
Встало вранці ясне сонце, 
Зазирнуло у віконце. 
Ми до нього потяглися, 
За промінчики взялися. 
Будем дружно присідати, 
Сонечко розвеселяти:
Встали — сіли, встали — сіли. 
Бачте, як розвеселили. 
Стало сонце танцювати, 
Нас до танцю припрошати. 
Нумо разом, нумо всі 
Потанцюймо по росі.

5. Вправа «Хвости».
Закінчити речення:

• Бабуся — це мама...
• Дідусь — це тато... 
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• Прабабуся — це... 
• Прадідусь — це...

У ч и т е л ь. Дідусі і бабусі, прадідусі і прабабусі — найстарші чле-
ни сім’ї. Вони повинні бути оточені найбільшими пошаною і піклу-
ванням.

6. Читання вірша Віри Багірової «Бабця спить».
— Як дівчинка піклується про бабусю?
Запропонуйте учням розповісти в парах, як вони ставляться до своїх 

бабусі й дідуся, як допомагають їм.
7. робота з додатками (С. 98).

Читання вірша Марійки Підгірянки.
— Куди їдуть гості? 
— Хто їде до бабусі в гостину? 
— Як ставиться до своїх гостей бабуся? 
— Чим пригощає бабуся гостей?

8. робота за підручником (С. 21).
Учитель читає статтю про рідню і рід. Учні розглядають малюнок, роз-

повідають, яких родичів зображено на ньому. Називають, скільки в них 
дідусів, бабусь, дядьків і тіток, двоюрідних братів, двоюрідних сестер.

Діти роблять висновок, великий чи малий їхній рід, хто в роду є най-
старшим.

9. Вправа «Мікрофон». 
— Як шанує ваша родина найстаршого члена роду?

10. Бесіда з елементами розповіді про сімейні реліквії.
— Що таке реліквія? реліквія — це все те, що переходить до дітей  

і внуків на згадку про батьків. В Україні був звичай: на щастя дарувати руш-
ник. Він залишався у дітей і переходив до наступних поколінь, як згадка 
про батьків, як сімейна реліквія (учитель демонструє такий рушник).

— Які ще старовинні речі є родинною реліквією? Це фотографії рід-
них, сімейні альбоми, що зберігалися в скринях або висіли на стінах  
у рамках. Вони розповідають про предків, де ті жили, чим займали-
ся. Скриня — дерев’яний ящик. Це власність дівчини, а пізніше — ма-
тері, бабусі. Вона передавалась у спадок після смерті. У скриню склада-
ли вбрання, вінок, рушники, прикраси, вишивки, сорочки-вишиванки. 
До реліквій належать і нагороди (ордени, медалі, грамоти, колекції) ва-
ших батьків, дідусів, бабусь.

Щоб викликати у дітей бажання до ведення сімейних альбомів та ви-
ховання шанобливого ставлення до свого роду, проведіть роботу з малюн-
ками у зошиті з друкованою основою (С. 15, завдання 3).

— Чи є у вашої сім’ї сімейний альбом, старовинні речі? 
— У кого з вас є вдома нагороди ваших предків? 
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— Які старовинні речі збереглися у вашій сім’ї? 
— Де вони зберігаються? 
— Про що розповідають? 

11. Підсумок уроку.
— Що таке рід? рідня? родина? Сім’я? 
— Із кого складається ваша сім’я? 
— Яке ім’я, по батькові та прізвище мами? Тата? Братика? Сестрич-

ки? Бабусі? Дідуся? 
— Як ви звертаєтесь до своїх рідних? 
— Про що ви любите розмовляти з мамою, татом, братиком, сест-

ричкою? 
— Хто користується найбільшою пошаною у сім’ї? 
— Як потрібно ставитися до старших, хворих членів сім’ї? 
— Які вчинки схвалюють у вашій сім’ї? 
— Які вчинки можуть засмучувати рідних? 
— Які нові слова ви запам’ятали? 
— Які прислів’я запам’ятали? 
— Яку колискову вивчили?
На уроці також можна використати такі завдання.

• Складіть оповідання «Моя сім’я».
Моя сім’я___________. Вона складається з _________.
Мою маму звуть ________. Вона працює ____________.
Мій тато — __________. Він _______. 
Братик _______. Йому _____років. 
Сестричка ________. Їй _______ років. Вона __________.

• Гра «Хрестики-нулики».
o	родина — це батько, мати, сини, дочки.
o	рід — це ти, твої батьки, батьки твоїх батьків, батьки твоїх дідусів  

і бабусь.
o	рідня — це всі, хто живуть у твоєму будинку.
o	Тітка — це сестра твоєї мами або твого батька.
o	Дядько — це брат твоєї мами або тата.
o	реліквії — це старовинні речі сім’ї.
o	родина — це сім’я.
• Закінчіть речення.

Вдома завжди зі мною гратиметься…
На мої питання завжди відповість…
Завжди допоможе виконати завдання…
Завжди приготує смачну їжу…
Завжди зберігає мої секрети…
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• Розгадайте кросворд.
По горизонталі:

1) Група близьких родичів. (Родина) 
 По вертикалі:
2) Як ще називають батька? (Тато)
3) Ким тобі доводиться мамин брат? (Дядько)
4) Особа чоловічої статі стосовно своїх батьків. (Син)
5) Діти, що народилися в один день. (Близнюки)
6) Маленький хлопчик або дівчинка. (Дитина)

6

5

2

3

4

1

• Робота в парах.
Закінчіть речення.
Мама буде щаслива, коли…
Тато буде радий, якщо…
Ця вправа вчить дітей розпізнавати позитивні вчинки, які схвалю-

ють у сім’ї і ті, що можуть засмучувати рідних.
• Вірші. 

рУШНИЧОК 

Я вишиваю рушничок 
До маминого свята: 
Фіалки сині і бузок, 
І пролісків багато. 
Я вишиваю рушничок — 
Мережки шию білі: 
розвів букет живих квіток 
Моїй матусі милій. 
Нехай святковий ніжний цвіт 
На рушничку іскриться: 
Я березневий шлю привіт 
Бабусі і сестричці.

(Т. Мезенцева)
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ДаЙ, БаБУСЮ, ПОЦІЛУЮ,  
СИВИНУ ТВОГО ВОЛОССЯ… 

Дай, бабусю, поцілую, 
Сивину твого волосся. 
Теплим диханням зігрію 
Снігом вибілені коси. 
Може і на них розтане 
Лоскотливий іній срібний, 
Мов химерні візерунки 
На замерзлій із ночі шибці.

(а. Костецький)

ДВа СОНЕЧКа 
Ще сонце не встало, 
Ще тільки сіріє — 
Мене від світанку 
Два сонечка гріють. 
Два сонечка ясні 
Від ранку до ночі — 
Це дивляться тепло 
Бабусині очі. 
Вже сонце схилилось, 
Пташки сплять у гаї, 
Засну — наді мною ж 
Два сонечка сяють. 
Два сонечка ясні 
Від ранку до ночі — 
Два сонечка красні, 
Бабусині очі.

(Богдан Данилович)

БаБУСИНІ рУКИ 
Я з бабусею своєю 
Дружу давно-давно. 
І ми, скажу вам, з нею 
В усьому заодно. 
Така моя бабуся — 
Найкраща у житті. 
а руки ж у бабусі — 
Ну просто золоті! 
Вони що хочеш вміють, 
Скрізь роблять чудеса: 
То місять щось, то миють, 
Подивишся — краса! 
Так товсто мажуть пінку. 
Так щедро сиплять мак. 
Працюють без спочинку, 
а пестять ніжно так. 
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І в хаті, і на дворі 
Пороблять все як слід. 
То чистять щось в коморі, 
То варять нам обід. 
Як смеркне — тіні дивні 
Сплітають на стіні: 
Казки такі чарівні 
розповідають мені. 
а там нічник засвітять, 
Міцніш, щоб спав онук. 
Мабуть, немає в світі 
Таких хороших рук!

(Лев Квітко)

БаБУСЯ
З ранку і до ночі 
Трудиться бабуся. 
В неї я охоче 
Працювати вчуся. 
Годі їй старенькій 
Мити, підмітати, — 
Я сама скоренько 
Приберу кімнати.

УроК 6
тема. Усі професії потрібні

мета: формувати в учнів уявлення про зміст і значення праці лю-
дей різних професій, про професії батьків, значення їхньої праці для 
інших людей; розкрити зв’язки між працею людей і ставленням до 
них; вчити аналізувати, узагальнювати; виховувати повагу до трудів-
ників, ощадливість і бережливість до результатів праці дорослих, пра-
целюбство.

На уроці можна використати наочні посібники та демонстраційні 
матеріали видавництва «ранок»: демонстраційний матеріал «Професії. 
Спорт».

Хід уроку

1. Вправа «Погода».
— Тепло чи холодно надворі? 
— Яке небо? 
— Чи є дощ?
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2. робота за підручником (С. 22).
Учитель читає текст у підручнику, пропонує учням розглянути ма-

люнки і дати відповіді на запитання.
— Людей яких професій зображено? 
— Як ви здогадалися? 
— Що ви знаєте про ці професії?

3. Творче завдання «Дари професій».
Діти отримують картки з різними словами (це можуть бути предметні 

малюнки, наприклад: будинок, меблі, одяг, взуття, книга, молоко, пісня, 
танець, обручка, іграшка тощо). Кожен учень називає професії, завдя-
ки яким люди можуть користуватися тими або іншими предметами, які 
зображені на картці. Наприклад: молоко люди мають завдяки тваринни-
ку, ветеринару, доярці, продавцю тощо. Якщо хтось із дітей не може на-
звати декілька професій, то йому допомагають всі інші. 

Це завдання допоможе розкрити зв’язки між працею людей і став-
ленням до них.

Висновок. Нас оточує багато речей, що є необхідними для навчання, 
праці, відпочинку. Будь-яка річ — результат праці людей різних професій. 
Якщо ви бережете речі, то шануєте працю цих людей.

4. робота у групах.
Учні складають колективну розповідь про одну з професій.

Фізкультхвилинка 
Хочу я здоровим бути, 
Закалятись хочу я. 
Тож гімнастику робити 
Треба разом — ти і я!

З фізкультурою ми дружим, 
різні вправи любим дуже! 
раз, два, три, чотири, п’ять — 
Будем зараз присідать.

5. робота за підручником (С. 23).
Учитель читає загадку, учні відгадують, розглядають малюнки, нази-

вають професії людей.
— Які ще професії ви знаєте?
У ч и т е л ь. Професія — це вміння добре виконувати певну роботу, 

виготовляти різні речі, надавати послуги. Всі професії важливі і потріб-
ні. Своєю працею кожен дає користь іншим людям.

6. робота в парах.
Учні розповідають про професії батьків за планом:

• де працюють батьки;
• хто вони за професією;
• чим корисна їхня праця для людей.
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Формуванню уявлення учнів про професії батьків, значення їхньої 
праці для інших людей сприятиме завдання додому: малюнок «Дерево сі-
мейних професій». 

Попросіть дітей згадати, ким працюють або працювали різні члени 
їхньої сім’ї, а потім (вдома) намалювати чарівне дерево сімейних про-
фесій, кожна гілка якого — певна професія.

7. Підсумок уроку.
— Де і ким працюють ваші батьки? 
— Хто вони за фахом? 
— Хто хотів би обрати професію своїх батьків? 
— Що для цього потрібно? 
— Назви яких професій вам відомі? 
— З якими професіями ми познайомилися на уроці? 
— Яку користь дає кожна з цих професій? 
— Люди яких професій дбають про вас? 
— Хто будує школу? 
— Хто друкує книжку? 
— Хто лікує хворих? 
— Хто вчить дітей? 
— Як потрібно ставитись до результатів праці людей різних про-

фесій? 
— Які загадки про професії ви запам’ятали? 
— Які прислів’я про працю ви запам’ятали? 
На уроці можна також використати такі завдання.

• Щоб розкрити зміст і значення праці людей різних професій, зв’язки 
між працею людей і ставленням до них, проведіть гру «Кращий дирек-
тор цирку».
Попросіть дітей подумати, якими якостями повинен володіти хоро-

ший директор цирку. Всі відповіді дітей записати на дошці. Потім діти 
по групах або індивідуально відповідають на питання, як вчинить хоро-
ший директор цирку, якщо:

• у його в цирку почнеться епідемія якої-небудь хвороби тварин;
• із цирку піде клоун;
• під час вистави у гімнаста розболиться зуб;
• глядачам не сподобається вистава;
• під час вистави в цирку трапиться пожежа;
• артисти цирку посваряться;
• цирк зачиниться на ремонт. 

Наприклад: якщо в цирку почнеться епідемія якої-небудь хвороби тва-
рин, хороший директор запросить кращих ветеринарів, поліпшить хар-
чування тварин, дасть їм вихідні дні тощо.
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Після цього діти малюють, як директор цирку вчинив би в тій або 
іншій ситуації. З малюнків дітей робиться виставка «Кращий директор 
цирку».

• Хвилинка-веселинка.
ПЛУТаНИНа 

Геть усе, усе на світі
Переплутав хлопчик Вітя. 
Каже: «Діти вчаться в полі,
а комбайн працює в школі,
Всіх людей стрижуть в лікарні,
а лікують в перукарні.
Ми книжки берем в аптеці,
Ліки — у бібліотеці».
От який Вітько дивак!
Ти ж бо знаєш — це не так!
Діти, звісно, вчаться в... (школі),
а комбайн працює в... (полі),
Ми лікуємось в... (лікарні),
а стрижемось в... (перукарні),
Ліки беремо в... (аптеці),
а книжки — в... (бібліотеці).

• Гра «Доповніть словечко».

ФаХИ На ВСІ СМаКИ 
… (Будівельник) новий дім 
Збудував на радість всім. 
…(Ветеринар) тварин лікує — 
За здоров’ям їх слідкує.
Все знає… (географ) про кулю земну,
Про гір висоту та морів глибину!
… (Диригент) керує хором,
Нам співати з ним
Не сором!
… (Електрику!) Електропраску
Відремонтуйте нам, будь ласка!
… (Кухар) запрошує
Всіх на обід.
Страви смачні —
Пообідати слід!
… (Лікар) уважно оглянув дитину,
Каже: «Потрібні тобі вітаміни!»
… (Тренер) спортсменів тренує сумлінно,
Про олімпійську турбується зміну!
… (Перукар) чаклує в перукарні —
Зачіски всім робить дуже гарні!
… (Токар) виточив із сталі
Всі потрібні нам деталі!
… (Футболіст)
Штрафний пробив —
У ворота м’яч влетів!
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Крутиться коло
Гончарне невпинно.
Зробить... (гончар)
Гарний глечик із глини!

(К. Чурюмов. «Малятам про фахи»)

• Робота з українськими народними прислів’ями про працю.
Праця людину годує, а лінь марнує.
Що посієш, те й пожнеш.
Маленька бджілка, а й та працює.
Землю прикрашає сонце, а людину — праця. 
Дерево міцне корінням, а людина — трудовим горінням.
роботящі руки гори вернуть.
Без діла сидіти — можна одуріти.
Без діла слабіє сила.
Без труда нема плода.
Була б лише охота — наладиться кожна робота.
Добрий початок — половина діла.

• Вставте пропущені слова.
1) __________________ — навчає і виховує учнів. 
2) __________________ — лікує хворих. 
3) __________________ — перевозить пасажирів. 
4) __________________ — веде телепередачі. 
5) __________________ — готує їжу. 
(Диктор, лікар, водій, кухар, учитель)

• Вставте пропущені слова. 
1) __________________ — вирощують хліб. 
2) __________________ — роблять наші вулиці чистими. 
3) __________________ — сім раз відміряє, а раз відрізає. 
4) __________________ — шиє і ремонтує взуття. 
5) __________________ — висаджує і доглядає квіти. 
(Двірники, квітникарка, хлібороби, чоботар, кравець)

УроК 7 
тема. обов’язки батьків і дітей.  
Що можна навчитися робити самому

мета: розширити уявлення учнів про значення праці людей, переваги 
працелюбства над неробством; уточнити уявлення дітей про їхні обов’язки 
у сім’ї; привчати сумлінно виконувати доручення, завершувати розпочату 
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справу, долати труднощі; ознайомити з машинами, що полегшують пра-
цю людей; спонукати до виконання певних трудових обов’язків у сім’ї; 
прищеплювати прагнення бути корисним у сім’ї.

Хід уроку

1. Вправа «Погода».
— Який сьогодні день? 
— Яке число і місяць? 
— Який стан неба? 
— Чи був вітер, коли ви йшли до школи? а опади? 

2. робота за підручником (С. 24).
Учитель пропонує учням розглянути малюнки і дати відповідь на за-

питання.
— Що ви бачите на малюнку? 
— Хто цю роботу виконує у вас вдома? 
— Щоб допомогти учням навести приклади виконання трудових 

обов’язків членами їхніх родин, проведіть роботу за малюнками «Хто 
що робить вдома?» у зошиті із друкованою основою (С. 22, завдання 1). 
(Аналогічні малюнки заздалегідь можуть зробити учні на уроках образо - 
творчого мистецтва.)

— Якими є ваші обов’язки у сім’ї? 
3. Учитель читає вірш (С. 24), учні вчать його напам’ять.

— Що робить старший брат? а молодший? 
— а що вмієте ви? 
— Що вам подобається робити вдома, а що — ні? 
— Що трапиться, якщо хтось із членів сім’ї забуде про свої обов’язки 

або не захоче їх виконувати?
Висновок. У кожного члена сім’ї повинні бути певні обов’язки. Їх по-

трібно добросовісно виконувати.
4. робота за малюнками підручника (С. 25).

— Що ви бачите на малюнках? 
— Що роблять діти? 
— Що роблять дорослі? 
— розподіліть обов’язки між собою і батьками.

5. робота з додатками (С. 99).
1) Читання вірша Тамари Коломієць «Братик і сестричка».

— Що зробив братик для сестрички? 
— а сестричка — для братика?
— В якій сім’ї ростуть діти?

2) Читання вірша Олександра Пархоменка «Детимам і явсесам».
— Як звали синів? 
— Чому їх так назвали? 
— Яким був молодший брат? 
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— Яким був старший? 
— Якою є головна думка вірша? 
— В якому рядку вона висловлена?

3) Щоб виховувати любов і пошану до батьків, попрацюйте над віршем 
Богдана Лепкого, вміщеного у підручнику (С. 25).
— Чому автор закликає любити своїх батьків?
Продовженням цієї розмови буде робота над віршами, вміщеними у 

додатках (С. 97–98).
4) Читання вірша Лесі Вербицької «Як мені купили лошатко».

— Хто купив лошатко дівчинці? 
— Яким є лошатко? Скажіть словами вірша. 
— Що є підтвердженням, що дівчинка любить свого тата? 
— І навпаки: тато любить свою доньку?

5) Читання вірша Володимира Лучука «Тільки мама».
— Як мама ставиться до дитини? 
— а дитина до мами? Як це можна підтвердити?

6. робота за підручником (С. 26).
Учитель читає вірш Григорія Биченюка «Таня-помічниця».
— Що робила мама? 
— Як їй допомагала Тетянка? 
— Чому мама швидко впоралася? 

7. Вправа «Мікрофон». 
— Як ви допомагаєте мамі?

8. робота у групах.
— Чому так кажуть: «У чепурній оселі і життя веселе»?

Фізкультхвилинка «Прибирання в кімнаті» (з імітаційними вправами)
• Збирання павутиння по кутках;
• протирання квітів;
• миття підлоги;
• вибивання килима;
• зав’язування шнурків;
• витрушування одягу.
9. робота із загадками для ознайомлення з машинами, що полегшують 

працю людей.
Учитель розучує з учнями загадку (С. 26) і загадує іншу загадку,  

а учні показують названі предмети на малюнках (С. 26).
• Ну, та й плитка в нас чудова! 

Не потрібні плитці дрова.
Встане мама вранці-рано, 
Лиш поверне вгору крана, 
Сірником терне — і враз 
Загориться в плитці газ. (Газова плита)
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— Які ще машини-помічники людини намалював художник? 
— Які з них є у вас вдома?

10. робота в групах.
Учні складають невеличку розповідь про одну з машин-помічників 

людини.
11. Опрацювання матеріалів підручника (С. 27).

Учні розглядають малюнки, розповідають, що вміють самостійно ро-
бити діти їхнього віку. Порівнюють малюнок кімнати, де панує порядок, 
і малюнок, де безлад. 

— розкажіть, чому ви вважаєте, що у першій кімнаті порядок?
— Які речі знаходяться не на своїх місцях у другій кімнаті? 
— Що ви порадите господареві неприбраної кімнати?
Учитель зачитує текст з підручника, який є висновком із поперед-

ньої розмови.
— Поміркуйте, що можна у вашому віці навчитися робити само-

стійно.
12. робота з малюнками у зошиті з друкованою основою (С. 20, за-

вдання 2).
Учні розглядають малюнки, складають речення і розповідають, що 

вони вже вміють робити з цього переліку. 
— Яке значення має ваша робота вдома?
Звернути увагу на те, що потрібно сумлінно виконувати свої дору-

чення, завершувати розпочату справу, долати труднощі. 
13. робота з додатками (С. 100–101).

1) Читання вірша Тамари Коломієць «Котику-воркотику».
— Що просили зробити котика? 
— Що він відповідав на всі прохання? 
— а чи вмів це робити хлопчик? 
— а чи вмієте ви це робити?

2) Гра «Що нам потрібно знати й мати». 
Опис гри поданий у додатках (С. 101).

14. Підсумок уроку.
— Хто у вашій сім’ї готує їсти? Пере? Прасує? Прибирає? 
— Ходить до магазину? 
— Яку участь у повсякденній роботі вдома берете ви? 
— Що ви вмієте робити? 
— Що вам подобається робити вдома, а що — ні? 
— Чого ще ви хочете навчитися робити самостійно? 
— Які поради ви запам’ятали? 
— Який вірш вивчили? 
— Які прислів’я запам’ятали? 
— Як називають людей, які вміють і люблять працювати? 
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— а тих, хто не вміє працювати і не хоче? 
— Якими є переваги працелюбства над неробством?
На уроці можна також використати такі завдання.

• Тест.
Підкресліть те, що ви робите вдома.
Мию посуд; поливаю квіти; заробляю гроші; чищу взуття; подаю ба-

бусі стільчик; годую кота; пру шкарпетки; ремонтую автомобіль; розчи-
щаю від снігу двір.

• Робота в групах. 
Поясніть прислів’я «Не навчив батько — не навчить і дядько». 
Наведіть приклади.

• Гра «Діти і мама».
Діти встають в коло. Учитель із м’ячем — в центрі кола. По черзі він 

кидає м’яч дітям і ставить яке-небудь питання про маму, наприклад: «Чи 
потрібно радитися з мамою?» Якщо дитина вважає, що потрібно, то вона 
ловить м’яч; якщо, на її думку, з мамою радитися не потрібно, вона не 
ловить м’яча. Якщо хто-небудь не згодний із думкою тієї або іншої ди-
тини, гра зупиняється, і всі обговорюють це питання.

— Чи потрібно сумувати за мамою?
— Чи потрібно постійно чекати від мами подарунків?
— Чи потрібно жаліти маму?
— Чи потрібно хвалити маму?
— Чи потрібно цікавитися справами мами?
— Чи потрібно приховувати від мами правду, щоб не турбувати її?

• Робота з прислів’ями.
(Поясніть, як ви розумієте прислів’я.)
Яка сім’я, такий і я.
Нащо ліпший скарб, коли в сім’ї лад.
На сонці тепло, а біля матері добре.

• Гра «Вміла Білосніжка». 
Поділіть дітей на групи і попросіть їх подумати, що повинна уміти 

Білосніжка:
— щоб їжа, яку вона готує, була завжди смачною і корисною;
— щоб в будинку завжди було чисто;
— щоб на ній і на гномах завжди був чистий одяг;
— щоб до її будиночка щодня зліталися лісові птахи і приходили лі-

сові звірі;
— щоб біля її будинку ріс чудовий город тощо.
Наприклад: щоб їжа, яку готує Білосніжка, була смачною і корисною, 

вона повинна:
— готувати її з любов’ю; 
— знати рецепти приготування різних страв з овочів і фруктів; 
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— знати, які вітаміни є в травах та рослинах, і додавати їх в салати; 
— уміти варити киселі і компоти з лісових та садових ягід; 
— розбиратися в їстівних та неїстівних грибах тощо.
Кожна група може обрати для обдумування тільки одну із запропо-

нованих ситуацій. Перемагає група, яка цікавіше розповість про ті або 
інші уміння Білосніжки. 

• Тест «Який я».
o	Самостійно збираю портфель; 
o	ходжу в магазин за покупками;
o	інколи чищу свій одяг;
o	виношу сміття;
o	у мене в зошиті немає плям; 
o	ніколи не підмітаю під ліжком; 
o	прочитані книжки викидаю на смітник.

УроК 8 
тема. свята моєї родини. дозвілля родини

мета: ознайомити учнів із назвами свят: Днем Святого Миколая, 
Нового року, різдва Христового, Паски, Масниці; обговорити з учня-
ми, чим можна займатися у вільний час, як провести вихідні; поясни-
ти дітям, що людина відпочиває тільки тоді, коли займається улюбле-
ною справою; сприяти розвитку спостережливості, мислення дитини, 
уяви, самостійності, активності; виховувати гуманну, творчу, соціально 
активну особис тості.

На уроці можна використати наочні посібники та демонстраційні ма-
теріали видавництва «ранок»: демонстраційний матеріал «Народні свя-
та. Пори року».

Хід уроку

1. Вправа «Погода».
— Який сьогодні день: ясний, хмарний, похмурий? 
— Яке небо?  
— Які опади? 
— Який вітер? 
— Яка температура повітря? 
— Що змінилось порівняно з минулим тижнем? 

2. робота за підручником (С. 28).
Учні розглядають малюнки і називають, які свята на них зобра-

жено.
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— На яке свято печуть торт і запалюють свічки на ньому? 
— Скільки років іменинникові? 
— Чи є така традиція у вашій родині? 
— На яке свято ваш чобіток може стати чарівним і у ньому з’являться 

гостинці? 
— Чому це свято є радісним для дітей? 
— В який час доби приходить до діток Святий Миколай? 
— Чи вдалося комусь із вас підгледіти, як Святий Миколай кладе під 

подушку дарунки? 
— Як потрібно поводитися, щоб отримати дарунок від Миколая? 
— Які подарунки приносив Святий Миколай вам? 
— Як ви зазвичай готуєтесь до Дня Святого Миколая?

3. робота із загадками.
• У святковій залі 

Стоїть, як картинка. 
Весела, зелена 
Красуня... (ялинка).

• Лиш раз на рік вона приходить
У гості з лісу і для нас 
Вбрання барвисте одягає,
Багато іграшок, прикрас. 
Уся іскриться та сіяє, 
Така висока і струнка... 
а нумо, хто з вас відгадає 
Ота принцеса, хто така? (Ялинка)
— На яке свято діти запрошують ялинку? 
— Коли зустрічаємо Новий рік? 

4. робота в групах.
Складіть новорічне вітання.
У ч и т е л ь. 7 січня ми святкуємо різдво Христове. Це день, коли на-

родився Ісус Христос. Як святкують різдвяні свята у вашій родині? 
— Які дійства відбуваються під час різдвя них свят? (Молодь ходить 

із вертепом, у масках.) 
— Які пісні співають у ці дні?
Доцільно вивчити з дітьми щедрівку або колядку. 

ЩЕДрІВКа
Щедрий вечір, а я йду, 
Сидить зайчик на льоду. 
а я його став питати, 
Куди іти щедрувати. 
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а він мені показав, 
Ще й вушками помахав:
«Іди, іди туди,
Де добрії люди,        
Де хороша господиня,
Де хороший господар 
Дають дітям щедрий дар». 
Добривечір!

КОЛЯДКа
Бігла мишка по льоду, 
Загубила коляду. 
а ти біжи, позбирай,
Буде шишка й коровай.

Фізкультхвилинка (проказувати вірш «Допоможемо мамі» з імітацією 
рухів)

Дружно вправними руками 
Допоможемо ми мамі. 
Посуд гарно перемиєм, 
Витрем насухо, складем 
І при цьому не поб’єм. 
Пил зітремо й підметем — 
Скрізь порядок наведем. 

У ч и т е л ь. На які свята печуть паски і красять яйця? 
— а смажать млинці та спалюють чучело? 
— Коли ми святкуємо Паску і Масницю? 
— Масляна — це останній тиждень перед Великим постом. Це час роз-

ваг і забав. По селах носили солом’яне опудало, в яке діти кидали сніж-
ки. Потім його спалювали або топили у річці. На Масляну пекли млин-
ці, оладки, а головною їжею були вареники з сиром.

(Доцільно використати картки «Народні свята. Пори року» видавниц-
тва «Ранок».)

5. Вправа «Мікрофон».
— Які свята відзначають у вашій родині? розкажіть про одне з них.

6. робота за підручником (С. 29).
Учні розглядають малюнки. За малюнками розповідають, як прово-

дять вихідні дні родини.
— Де перебуває сім’я у свій вихідний день на першому малюнку? 
— Що робить тато? 
— Що робить мама? 
— Що роблять діти? 
— Чому відпочинок на природі — один із найкращих? 
— Де проводить свій вихідний сім’я на другому малюнку? 
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— Що роблять тато і дідусь? 
— Що робить хлопчик? 
— Що робить мама? 
— Що робить бабуся? 
— Що робить дівчинка? 
— Як ще можна провести вихідні, канікули? 
— Як відпочиває ваша родина?
Наступна серія малюнків розповідає про те, чим можна займатися  

у вільний час.
Діти складають речення за малюнками.

• Мишко любить ходити у похід. 
• Дмитрик і Сергійко люблять збирати гриби.
• Миколка і Максим люблять дивитися телепередачі.
• Дениско і Сашко люблять майструвати.

— Яким із цих відпочинків не потрібно захоплюватися? (Перегля-
дом телепередач)

— Назвіть своє улюблене заняття.
Висновок. Людина відпочиває тільки тоді, коли займається улюбле-

ною справою. 
7. Підсумок уроку.

— Про які свята ви дізналися на уроці? 
— Які свята люблять у вашій родині? 
— Яке свято ви найбільше чекаєте? 
— Які свята завжди відзначають у ваших сім’ях? 
— До якого свята ви зараз готуєтеся? 
— Коли святкують різдво? 
— Які щедрівки, колядки, загадки ви запам’ятали? 
— Як ваша сім’я проводить вихідні влітку? Взимку? Восени? На-

весні? 
— Який відпочинок є найкращим?
На уроці можна також використати тест «Який відпочинок кращий 

для вас».
• Лежати на канапі, дивитись в стелю і нічого не робити.
• Читати цікаву книжку.
• Займатися спортом.
• Співати і танцювати.

У ч и т е л ь. Найкращий відпочинок — це зміна діяльності. Тобто, 
якщо ви сиділи і читали, то після цього потрібно пограти в футбол або 
потанцювати, і навпаки.
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УроК 9
тема. Як ставитися до інших. Умій дружити

мета: з’ясувати зміст понять добрий, милосердний, співчутливий на 
аналізі ситуацій морального змісту; вчити дітей розрізняти добрі вчин-
ки своїх ровесників, і ті, які шкодять іншим людям; сприяти розвитку 
загальнонавчальних умінь; викликати прагнення робити добро; вихо-
вувати кращі людські якості: доброту, щедрість, небайдужість до чужої 
біди, розуміння й повагу до інших, допомогу та турботу про них, бажан-
ня бути чуйними й уважними до своїх товаришів, бути самому справж-
нім другом.

На уроці можна використати наочні посібники та демонстраційні ма-
теріали видавництва «ранок»: демонстраційний матеріал «Уроки ввічли-
вості», «Уроки доброти».

Хід уроку

1. Вправа «Погода».
— Тепло чи холодно надворі? 
— Яке небо? 
— Чи є дощ?

2. Вправа «Дари сонця».
На дошці намалювати велике сонечко. Діти повинні перерахувати, 

що сонечко дарує землі (наприклад: тепло, світло, енергію, життя, кра-
су). Все перераховане дітьми написати на промінні сонця.

У ч и т е л ь. Сонечко дає світло, радість, добро, воно є привітним  
і щедрим. Воно усміхнене, веселе. а коли ви усміхаєтеся людям, вони та-
кож відповідають вам усмішкою. Тоді, коли ви ставитеся до оточуючих 
привітно, то і вони відповідають лагідністю. Коли ви робите людям доб-
ро — отримуєте від них за це щедрі слова подяки. Будьте завжди щедри-
ми, добрими і допомагайте тим, хто потребує вашої допомоги.

3. робота за підручником (С. 30).
Учитель читає текст і ставить запитання: 
— Яке ставлення оточуючих приємне всім? 
— Як потрібно ставитися до інших? 
— Яким слід бути? 
Учні розглядають малюнки у підручнику, розмірковують над ними, 

роблять свої висновки.
— Де відбувається подія на першому малюнку? 
— Що робить дівчинка? 
— Як поводиться хлопчик? 
— Як можна назвати його вчинок? 
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— Де відбувається подія на другому малюнку? 
— Що робить хлопчик? 
— Хто стоїть поруч із ним? 
— Чи можна його вчинок назвати хорошим?
Щоб допомогти учням розповісти про свої добрі справи, проведіть 

вправу-малюнок «Сонце доброти».
Намалюйте сонце доброти, яке повинно містити стільки промінців, 

скільки добрих вчинків різних людей згадають діти.
4. Вправа «Мікрофон».

— розкажіть про свої добрі справи.
Попросіть дітей перерахувати співчутливі слова або вирази. 
Бесіда
— Якщо хтось плаче, падає, забивається або хворіє, чи співчуваєте 

ви цій людині?
— Що ви відчуваєте, коли вам співчувають або, навпаки, не співчу-

вають?
— Які люди і в яких ситуаціях викликають у вас співчуття? 
— Як ви виявляєте своє співчуття до них?
— Хто у вашій сім’ї вам найбільше співчуває, коли вам погано?

5. робота у парах.
Учні розігрують із сусідом по парті ситуації:

• друг забився і йому боляче;
• подружка загубила іграшку й плаче;
• у тебе є велосипед, а у твого друга немає;
• у твого сусіда по парті немає олівця;
• подружка забула вдома бутерброд;
• ти ненароком штовхнув дівчинку.

— Що ви скажете у кожному випадку?

Фізкультхвилинка
Імітаційні вправи:
«Йдуть солдати» (ходьба). 
«Літак гойдає крилами» (руки в сторони, нахил вліво, вправо).
«М’ячики» (стрибки).
«Паровоз» (зігнуті в ліктях руки, колові рухи).
«Штангіст».
«Косарі».

6. робота в зошиті з друкованою основою (С. 25).
Завдання 3
Учні знаходять слова, що є близькими за значенням до слова добрий: 

допомагає; заспокоїть у біді; ласкавий; чуйний; з усіма дружить; турбот-
ливий; ділиться з іншими; поважає інших; небайдужий; милосердний. 
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Завдання 4
Учні розповідають, що таке доброта і милосердя, спираючись на ма-

люнки. 
7. робота з прислів’ями.

Учитель пояснює і вивчає з учнями народну мудрість (С. 30), а та-
кож такі прислів’я. 

• робиш добро — не кайся, робиш зло — зла і сподівайся.
• Добрий чоловік — надійніше кам’яного мосту.
8. Читання поради за схемою на форзаці підручника.

«Так треба жити, щоб нікому зла не чинити».
9. Вправа «Мікрофон».

— розкажи про свого друга. 
— Як його звати? 
— За що ти любиш свого друга?

10. робота за підручником (С. 31).
Учні розглядають малюнок «Куточок друга». Учитель дає пораду, як 

його зробити.
11. розгляд ситуацій.

Що ти зробиш, коли:
• друг травмував руку;
• подруга загубила ручку;
• до тебе в хату прийшов друг.

12. робота із зошитом з друкованою основою (С. 24).
Завдання 1

• До якої казки цей малюнок? 
• Чим закінчилася казка? 
• За що були покарані цапки? 
• Чи були вони друзями? 
• Дайте пораду цапкам. Чи знаєте ви казку про правильну поведінку  

в аналогічній ситуації? (Про двох кізочок)
Діти вивчають зі слів вчителя прислів’я про дружбу з підручника, по-

яснюють його, потім учитель наводить інші прислів’я про дружбу.
• Дерево міцне корінням, а людина — друзями. 
• Не той друг, що лащиться, а той, хто печалиться.
• З добрим дружись, а лихих стережись.

13. робота за підручником (С. 32–33).
Учитель читає вірш Платона Воронька «Друзяки».
— Яким був котик? 
— Що він робив? 
— Чому рябко не ображався на кота? 
— Складіть речення за малюнком після тексту про кота і про рябка. 
Дайте відповідь на запитання наприкінці вірша.
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Учитель пропонує учням розглянути малюнок.
— Що роблять діти? 
— Чому засмучений хлопчик? 
— Як ви гадаєте, чи подобається комусь, коли його дражнять? 
— Що ви порадиш дражнилі?
Далі учитель розучує з дітьми одну з мирилок.
— Яким словами називають друзі одне одного в мирилках?

14. робота із додатками (С. 103).
Учитель читає вірш Марії Людкевич «Більш з тобою не сварюся».
— Як звали дівчинку? 
— За що хлопчик просив пробачення? 
— Які слова він вживав? 
— Чи можна йому вірити?
Завершити розмову про дружбу можна грою «Я почну, а ти — завер-

шуй».
• Друг — це той, хто...
• Мого найкращого друга я ціную за... 
• Справжній друг ніколи не...
• Я можу бути гарним другом, тому що...
• Дружити — це означає...

15. Підсумок уроку.
— Яке ставлення оточуючих є приємним для всіх? 
— То як потрібно ставитися до інших? 
— Яким слід бути? 
— Про які добрі вчинки згадали на уроці? 
— Наведіть приклади переваги доброти, щирості, милосердя над 

хитрістю, жадібністю, байдужістю. 
— Які співчутливі слова і вирази ви запам’ятали? 
— Які хороші людські якості ви можете назвати? 
— Які прислів’я про добро ви запам’ятали? 
— Хто такий друг? 
— Дайте пораду, як знайти друга. 
— Як самому бути хорошим другом? 
— Які прислів’я про дружбу ви знаєте? 
— Які вчинки зміцнюють дружбу? 
— Що руйнує дружбу? 
— Як можна помиритися з другом? 
— Яку мирилку ви вивчили? 
— Дайте пораду тим, хто дражниться.
На уроці можна також використати такі завдання.
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• Гра «У гості до сонечка». 
Поділіть дітей на групи і попросіть їх уявити, що сонечко запросило 

їх до себе в гості. Діти повинні взяти з собою в дорогу три найголовні-
ших, на їх думку, сонячні якості. 

Потім зі всіх сонячних якостей складається сонячний список, який 
потім вивішується на стенд.

Висновок. Кращі людські якості: доброта, милосердя, небайдужість до 
чужої біди, розуміння й повага до інших, допомога та турбота про них.

• Гра «Хто є найчуйнішим».
Діти розподіляються на групи, і педагог пропонує п’ять різноманіт-

них ситуації, наприклад: 
— ви почули плач дитини у дворі; 
— ваш друг отримав погану оцінку; 
— ваша мама прийшла з роботи дуже стомленою; 
— ваша бабуся потрапила до лікарні; 
— людині, яка сидить поряд із вами в поїзді, стало зле.
Група, яка швидше придумає, як краще допомогти людям в тій або ін-

шій ситуації, отримує «зірку доброти». Група, яка отримала п’ять «зірок», 
є найчуйнішою.

Щоб викликати у дітей бажання бути чуйними та уважними до своїх то-
варишів і бути самому справжнім другом, використайте такі завдання. 

• Гра «Школа дружби».
На дошці великими буквами напишіть слова: ШКОЛа ДрУЖБИ. 

Поділіть дітей на групи. Попросіть їх уявити, що вони — вчителі в Школі 
дружби і повинні пояснити своїм учням, як подружитися одне з одним.

Наприклад: щоб подружитися з ким-небудь, потрібно цікавитися їх-
німи справами.

• Сценка «Помиріть друзів».
розподіліть дітей на групи по три учні. Діти повинні придумати неве-

лику сценку про те, як двоє друзів сваряться, а третій друг їх мирить.
— Які вчинки зміцнюють дружбу, а які — руйнують?
Висновок. Бережіть своїх друзів, не сваріться через дрібниці.

УроК 10 
тема. ти — школяр. Чи вмієш ти ввічливо розмовляти

мета: формувати у шестирічної дитини позицію учня, підводити її до 
розуміння нових обов’язків; прагнути розуміння необхідності виконувати 
складені у класі правила поведінки; сприяти розвитку мислення дитини, 
уяви, пам’яті і самостійності; поповнити знання учнів про ввічливість,  
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культуру поведінки; формувати навички культурної поведінки, дружні 
стосунки між учнями класу, толерантні стосунки між дівчатками й хлоп-
чиками; розширити словниковий запас учнів словами ввічливості; ви-
ховувати повагу до вчителів, однолітків та людей, що є старшими за ві-
ком; вправляти у культурному спілкуванні з дорослими, однолітками  
в найтиповіших життєвих ситуаціях; вчити доречно вживати слова ети-
кету у ситуаціях вітання, прощання, вибачення. 

На уроці можна використати наочні посібники та демонстраційні ма-
теріали видавництва «ранок»: демонстраційний матеріал «Іграшки. На-
вчальне приладдя», «Уроки ввічливості».

Хід уроку

1. Вправа «Погода».
— Який сьогодні день? 
— Які число і місяць? 
— Який стан неба? 
— Чи був вітер, коли ви йшли до школи? а опади? 

2. робота над загадками.
• Чистенькі віконця сміються до сонця.

Діточки довкола — наша люба… (школа).
• Перами сіють, очима збирають, 

розумом добре зерно пожинають. (Письмо, букви, книжка)
• Бринькала кобза на все село лунко, 

Збіглися діти не однієї матері. (Дзвоник і школа)
• Стоїть вулик придорожній, 

Уночі завжди по рожній. (Школа)
3. робота у зошиті з друкованою основою. Гра «Чи знаєш ти шкільне при-

ладдя» (С. 4, завдання 1). 
Учитель читає загадки, учні ставлять номери відгадок, а потім він на-

водить інші загадки про шкільне приладдя.
• Виводить букви і слова 

Ота цікава штучка, 
В руці виблискує здаля, 
Нова гарненька... (ручка).

• Чорний Іван, 
Дерев’яний каптан.
Де носом поведе, 
Там помітку кладе. (Олівець)

• Намалювати можна нею 
Будинки, хмари і поля. 
Зелену затишну алею, 
Високі гори і моря.
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Зачарувати можна нею —
Така вона чудова й гарна! 
Ти знаєш, як зовуть цю фею?
Її зовуть, звичайно... (фарба).
— Що потрібно ще мати школяреві? (Учні добирають назви шкільно-

го приладдя.)

Завдання 4 (С. 3) 
— Які предмети намальовані? 
— Що потрібно покласти до портфеля? 
— З’єднайте відповідні малюнки із портфелем.
Діти, а зайві речі можна в школу брати? а чому?
— Послухайте вірш «Микола — першокласник» Надії Кир’ян і поду-

майте, чи в нас немає таких Микол, які беруть у школу зайві речі.
Перший раз малий Микола
Став збиратися до школи.
Олівця поклав у сумку, 
Книги, ручку, зошит, гумку, 
М’яч, перо, граблі, подушку, 
На обід м’яку пампушку, 
Два ведмедики, лопату, 
Білочку руду хвостату, 
Лук і стріли, і рушницю, 
Ще й пухкеньку паляницю.
Ще стільця, стола і парту, 
Ще й географічну карту, 
Трактора, машину, мило. 
Вже й надворі звечоріло. 
Сів Микола, дума думку — 
Чи усе поклав у сумку?

— Що поклав Миколка до портфеля? 
— Що йому знадобиться у школі? 
— Що з цих предметів буде зайвим? 
— Дайте пораду Миколці. 

4. робота за підручником (С. 34).
Учні розглядають малюнки із зображенням шкільного приладдя, ігра-

шок, називають їх. Необхідно відшукати серед предметів ті, які потрібно 
покласти у ранець, і ті, які не слід приносити до школи. Пояснити, чому 
ці речі будуть зайвими. розповісти, як краще розмістити зошити і книж-
ки, пенал, фарби, пластилін.

5. Гра «Про що розповів портфель». 
Учні перевіряють свої портфелі, дивляться, чи в їхніх портфелях є все 

необхідне для навчання у школі, чи немає нічого зайвого.
Після гри учитель підбиває підсумки. 
— Чому не можна в школу брати зайві речі? 
— Чому потрібно мати у школі все навчальне приладдя?
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Щоб виховувати дбайливе ставлення до навчального приладдя, ви-
конайте з учнями вправу з підручника (С. 34). 

Запропонуйте учням розглянути малюнки, розповісти, що ро-
бить хлопчик на кожному малюнку. Кому із школярів ранець послу-
жить довше?

6. робота із додатками (С. 103).
Учитель читає вірш Марійки Підгірянки «Школа».
— Хто звертається до школи? 
— З яким проханням звертаються учні до школи? 
— За що дякують учні школі? 
— Чого вона їх навчила?
— Що збирають бджоли на квітах? 
— а діти у школі?
У ч и т е л ь. Ви всі різні і несхожі одне на одного. Як же зробити так, 

щоб такі різні люди все ж таки жили з повагою одне до одного? Для цьо-
го існують пра вила, які регулюють стосунки між людьми. Життя змуси-
ло людей встановити багато різних правил і ми маємо справу з ними на 
кожному кроці.

Ви заходите до школи — і перед вами на стіні — прави ла поведінки 
учнів. Ви — учні, а всі учні повинні їх до тримуватись, щоб у школі під 
час уроків було тихо, щоб кожен мав своє місце за партою, щоб легше 
було вас навчати, а вам — вчитися. (Якщо правила для учнів є у класі, то 
їх доцільно обговорити.)

7. робота за підручником (С. 35).
Учитель зачитує правила поведінки у школі, які складені учнями одно-

го класу. Кожне з них обговорюють. Учні аналі зують, що їм легко вико-
нувати, а що — складно, а потім доповнюють подані правила своїми:

• тримати у порядку шкільне приладдя;
• стежити за зовнішнім виглядом школяра;
• у школі вітатися з учителями, однокласниками та друзями.

Спільними зусиллями учнів можна скласти статут класу.
• Потрібно навчитися дружити і бути дружелюбними, тому що із зли-

ми людьми ніхто дружити не буде.
• Необхідно вміти вибачити і ніколи не мститися.
• Не говорити образливих слів, а коли вже сказав, то слід вибачи-

тися.
• Потрібно поводити себе не так, як вам заманеться, а подумати про 

інших, може комусь дуже не подобається ваша поведінка.
• Не бути злопам’ятними.
• У скрутну хвилину підтримати людину хоча б словом.
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• Нічого не робити комусь такого, чого ви не хотіли б, щоб зробили 
вам.

• Бути ввічливим у розмові. Не перебивати учня, коли він відповідає, 
а також не перебивати вчителя, коли він говорить.

• На перерві не можна бігати. Потрібно дотримуватися правил безпе-
ки, щоб уникнути травм.

• Із повагою ставитися один до одного, поважати іншу думку.
• Сумлінно ставитися до виконання уроків.
• Категорично заборонені грубі слова, що принижують людську гід-

ність.
• Ніхто не має права чіпати чужі особисті речі (портфель, підручник, 

записник чи приватну записку).
• Потрібно бути уважним до свого здоров’я, уникати всього, що може 

шкодити здоров’ю (переохолодження, паління цигарок, їжа наспіх, 
невчасне лікування).

• Дотримуватися правил особистої гігієни.
• Поважати чистоту в приміщенні школи.
• Дбайливо ставитися до майна школи (не псувати меблів, приладів).
• Виявляти повагу до директора школи. Коли виникає конфлікт, то 

звернутися до нього за справедливим розв’язанням питання.
• Кожному повинна бути дорогою честь школи, тому необхідно праг-

нути не заплямувати її. 
8. Фізкультхвилинка «Правила для учнів». 

Учитель читає вірш С. Маршака, а діти вико нують відповідні рухи.
Заходить вчитель — треба встать. 
(Встають.)
Коли дозволить, тихо сядь. 
(Тихо сідають.)
Спитати хочеш — не гукай, 
(сваряться пальчиком)
а тільки руку піднімай. 
(Піднімають руку.)
У школі парту бережи
(«витирають» кришку парти)
І на парті не лежи. 
(Схиляються на парти.)
Щоб урок минув не марно, 
Треба сісти рівно, гарно.
(Випрямляються, кладуть руки на парту.)
Не скрекочи на уроках, 
(видають язиком цмокання)
Як папуга чи сорока. 
(Махають руками, ніби птахи.)
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9. робота за підручником (С. 35).
Учні розглядають малюнки і називають зображені шкільні примі-

щення.
— Як називається приміщення, в якому школярі навчаються? 

(Клас) 
— Де учні відпочивають під час перерви? (У коридорі) 
— Де проводять уроки фізкультури? (У спортивній залі) 
— Де учні їдять під час перерви? (У шкільній їдальні)
— Які правила поведінки порушили діти? 
— Сформулюйте ці правила. 
— Дайте учням поради.
Учні знаходять порушників і в зошиті з друкованою основою (С. 4, 

завдання 2) 6 порушників.
Підсумуйте попередні завдання наступними запитаннями і перей-

діть до правил ввічливості.
— Які речі потрібні у школі? 
— Чому не слід брати зайві речі? 
— Як зробити, щоб шкільні речі прослужили довше? 
— Які прислів’я про знання ви запам’ятали? 
— Які правила для учнів запам’ятали? 
— Які поради запам’ятали? 

10. робота за підручником (С. 36).
Учитель читає текст і ставить запитання.
— Як потрібно звертатися до людей, щоб їм було приємно? 
— Які чемні слова ви знаєте?
Учні розглядають малюнок і називають, які чемні слова забули діти. 
У ч и т е л ь. Ввічливі слова ще називають «чарівними». Всім, кому 

адресовані ці слова, стає приємно і хороше.
Поміркуйте, чому від цих слів всім стає приємно і хороше.
Висновок. Із добрими, чуйними та ввічливими людьми завжди хочеть-

ся спілкуватися, бути поруч. Ввічливість — це якість людини, яку вона 
виховує в собі сама.
11. робота у зошиті з друкованою основою (С. 26, завдання 2).

Вивчення словничка ввічливих слів.
• Доброго ранку!     
• На добраніч!
• Доброго дня!       
• Щасливої дороги!
• Добрий вечір!      
• Заходьте, будь ласка!
• Здрастуйте!        
• Дозвольте вам допомогти!
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• До побачення!      
• Сідайте, будь ласка!
• Будьте здорові!     
• Дякую! Спасибі!
• Пробачте!         
• Будьте ласкаві!

12. робота за підручником (С. 36–37).
робота в парах.
Учні розігрують життєві ситуації:

• звернутися до продавця, щоб купити цукерки;
• звернутися до перехожого, щоб дізнатися, котра година.

Учні читають слова ввічливості (С. 37) і називають спочатку слова для 
вітання, далі — для побажання, потім — для прощання.
13. робота в зошиті з друкованою основою (С. 26, завдання 1).

робота в парах.
Учні повторюють слова, які вживають під час вітання, подяки, про-

щання, вибачення; складають у парах відповідні діалоги за малюнками.
Далі запропонуйте учням розглянути малюнки (С. 37) і розповісти, 

що на них зображено. 
— В яких ситуаціях слід говорити тихо, а коли — голосно?

14. робота з прислів’ями.
Учні вивчають народну мудрість (С. 37), пояснюють її та прислів’я.

• Від теплого слова і лід розмерзає.
• Слово — не горобець, випустиш — не піймаєш. 
• Теплі слова зігрівають душу людині.
• Ласкава дитина — як щаслива година.

15. робота в парах.
Діти обмірковують, які правила ввічливості існують для хлопчиків, 

а які — для дівчаток.
• Зустрів знайомих, привітайся.
• Коли вітаєшся, знімай головний убір.
• Не перебивай, коли хтось говорить.
• Не смикай того, з ким розмовляєш.

Продовженням цієї розмови є виконання завдання 4 (С. 27) зошита 
з друкованою основою.

Щоб обговорити з учнями правила поведінки у транспорті, скори-
стайтеся віршем Ігоря Січовика «Будь чемним» і малюнком (С. 38) під-
ручника.

Спочатку вірш читає учитель. 
— Хто був пасажиром? 
— Хто був контролером? 
— Яке правило порушив зайчик? 
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— Як контролер покарав зайця? 
— Коли говорять «проїхати зайцем»?
Потім учні читають вірш в особах і складають порадник для чемних 

пасажирів.
Правило 1. Спочатку випусти пасажирів із транспорту, потім заходь 

сам. 
Правило 2. Коли заходиш у транспорт чи виходиш із нього, не штов-

хайся, не наступай пасажирам на ноги. 
Правило 3. Пропусти вперед старших, інвалідів, пасажирів із малень-

кими дітьми.
Правило 4. Поступайся місцем старшим.
Правило 5. Не розмовляй голосно.
Правило 6. Не стій на сходинках.
Правило 7. Заплати за проїзд.
Щоб закріпити вивчені правила, учні називають порушників правил 

поведінки на малюнку (С. 37) підручника і виконують завдання 3 (С. 27) 
зошита з друкованою основою.
16. робота з додатками (С. 102).

Учитель читає вірш Леоніда Первомайського «Знайомство».
— Де гуляли діти? 
— Що робив хлопчик? 
— Що робила дівчинка? 
— Що запропонував хлопчик дівчинці? 
— Як він це зробив? 
— Що говорять про таких дітей?

17. Підсумок уроку.
— Які слова потрібно вживати, коли ви спілкуєтеся з однолітками 

чи дорослими? 
— Як називають людей, які вживають у своїй мові такі слова? 
— Які ввічливі слова вивчили? 
— Наведіть приклади культурного спілкування з різними людьми. 
— Назвіть, які ви запам’ятали слова вітання, прощання, поба-

жання. 
— Які прислів’я ви запам’ятали? 
— Які правила поведінки для пасажирів вивчили? 
На уроці можна також виконати такі завдання.

• Гра «Хто швидше складе шкільне приладдя».
Учитель викликає до столу двох учнів із порожніми портфелями. На 

столі лежать підручники, журнали «Пізнайко», пенали, гумки, іграш-
кові автомобілі, ляльки, м’ячі, пластилін тощо. За командою вчителя 
діти складають у портфелі потрібні речі. Усе зайве залишається на столі. 
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Перемагає той учень, який швидше і правильно складе у портфель по-
трібні предмети.

• Робота в групах. 
(Хто більше розкаже прислів’їв про навчання.)
Учений іде, а неук слідом спотикається.
За письменного трьох неписьменних дають, та й то не беруть.
Мудрим ніхто не вродився, а навчився.
Дерево сильне корінням, а людина — знанням.
Не кажи «не вмію», а кажи «навчусь».
Добре того вчити, хто хоче все знати.
Чого Івась не навчився, того й Іван не буде знати.
Якщо за день нічого не вивчив, то весь день змарнував.
Здобудеш освіту — побачиш більше світу.
Голова без розуму, що млин без води.
Щоб інших навчити — треба самому уміти.
У дитинстві вивчене, що на камені висічене.
Книжку читай — розуму набирай.
Людина із знаннями скрізь у пошані.
Нічого не знаєш, нічого не скажеш.
Хочеш знати — не соромся питати.
Хто каже, що знає все, той не знає нічого.
Для всякого діла знання потрібні, а щоб знати, треба навчатись.
Дурневі знання ні до чого.
Забування — лихо для пізнання.

• Поради першокласникові. 
Не віднімай чужого, але і не все своє віддавай.
Попросили — дай, намагаються відняти — намагайся захищатися.
Не бийся зайвий раз. 
Не ображайся без діла. 
Сам ні до кого не приставай. 
Кличуть грати — йди, не кличуть — попроси, це не соромно. Грай 

чесно.
Не дратуй, не канюч, не випрошуй нічого. Нікого двічі ні про що не 

проси. 
Через оцінки не плач, будь гордим. 
Із вчителем через оцінки не сперечайся і на нього за них не обра-

жайся. 
роби уроки, а оцінки, які будуть, такі й будуть.
Не зводь наклеп за спиною у товаришів.
Не будь бруднулею, діти таких не люблять. 
Не будь і чистьохою, діти не люблять і таких теж.
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Частіше говори: давай дружити, давай грати, давай водитися, давай 
разом додому підемо.

І не виставляйся! Ти не краще за всіх, ти не гірше за всіх, ти — мій 
улюбленець. 

Приходь в школу, і хай вона тобі буде в радість. 
Твоя вчителька

• Розгадування кросворду.
По вертикалі:

1) Навчальний заклад, в якому ви здобуваєте освіту. (Школа)
По горизонталі:

2) Ваша перша книжка. (Буквар)
3) Учень, який стежить за порядком в класі. (Черговий)
4) Довгаста коробка для зберігання ручок. (Пенал)
5) Стіл, за яким ви сидите на уроці. (Парта)

1

2

3

4

5

• Щоб потренувати дітей у ввічливому спілкуванні в різних життєвих 
ситуаціях, проведіть гру «Школа ввічливості». 
роздайте дітям картки з різними словами, наприклад: будьте здоро-

вими, пробачте, будьте люб’язні, не коштує подяки, дуже приємно, дуже 
радий, всього вам доброго, спасибі, будь ласка тощо. Потім діти встають  
у коло. Всі вони вчаться в Школі ввічливості. Кожний учень повинен 
придумати одне речення з цими словами.

• Гра «Словник чемної дитини».
а) Ти прийшов до школи. Яке перше слово повинен сказати?
б) Тобі допомогли роздягтися і повісити одяг. Що треба сказати?
в) Ти йшов коридором і випадково когось штовхнув. Що треба ска-

зати?
г) Щоб тобі із задоволенням допомогла людина, не слід забувати одне 

чарівне слово. Яке?
д) Людина зробила добре діло і їй потрібно віддячити. Які слова ти  

скажеш?
е) Які слова ти не забуваєш казати мамі й тату, рідним, коли йдеш  

спати?
ж) Вся сім’я сідає до столу обідати. Які слова ти скажеш всім?
з) Ти був у гостях і вже йдеш додому. Які слова скажеш?
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• Вивчення порад «Як бути приємним співрозмовником».
а) Не перебивай. Не шепочи на вушко.
б) Учись уважно слухати.
в) Не підслуховуй чужі секрети.
г) Не втручайся у розмову дорослих
д) Не пліткуй про тих, кого немає. Не насміхайся з них.

УроК 11
тема. Чемним потрібно бути всюди.  
У музеї. запрошуємо до театру

мета: познайомити дітей із призначенням театру, храму, музею, біб-
ліотеки; ознайомити з правилами культурної поведінки в цих громад-
ських місцях; сприяти засвоєнню духов них цінностей; створити пере-
думови для усвідомленого сприймання і засвоєння учнями соціальних 
та морально-право вих норм, історичних, національно-культурних тра-
дицій ук раїнського народу; виховувати шанобливе ставлення до служи-
телів храму, працівників, музею, бібліотекарів.

На уроці можна використати наочні посібники та демонстрацій-
ні матеріали видавництва «ранок»: демонстраційний матеріал «Уроки 
ввічливості».

Хід уроку

1. Вправа «Погода».
— Який сьогодні день: ясний, хмарний, похмурий? 
— Яке небо? 
— Які опади? 
— Який вітер? 
— Яка температура повітря? 
— Що змінилось порівняно з минулим тижнем? 

2. Вправа «Мікрофон».
— Що таке громадські місця? (Місця, якими користується громада, 

тобто люди.)
3. «Мозковий штурм».

— Які ви знаєте громадські місця? (Магазин, ринок, театр, пошта, 
банк, музей)

— Які громадські місця вам доводилось відвідувати?
Висновок. Перебуваючи в цих місцях, потрібно дотримуватись пев-

них правил. 
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4. робота за підручником (С. 39).
1) Учні розглядають малюнки, розповідають, що на них зображено, нази-

вають відомі їм правила поведінки у бібліотеці, виставковій залі, храмі.
— Де перебувають учні на першому (другому) малюнку? 
— Чому ви так думаєте? 
— розкажіть, як потрібно поводитися у цих місцях?

2) розповідь про бібліотеки.
— Де зберігаються книжки у нашій школі? (У бібліотеці) 
— Хто з вас є читачем шкільної бібліотеки? 
— Хто відвідує міську бібліотеку? 
Бібліотека

1. Установа, культосвітній заклад, де збираються і зберігаються книги, 
журнали, газети для громадського користування. 

2. Приміщення, кімната для зберігання книжок, книгосховище. 
Бібліотека-читальня — це бібліотека, в приміщенні якої є зала або 

кімната, де можна отримувати й читати книжки, журнали, газети тощо.
Бібліотекар — працівник бібліотеки.
У Харкові знаходиться одна з найбільших бібліотек країни — держав-

на наукова бібліотека імені В. Г. Короленка. Вона відкрита в 1886 році.  
У 1901 році на кошти, зібрані у населення, за проектом архітектора Бе-
кетова споруджений будинок, в якому вона розміщена і зараз.

У кожному районі міста є свої районні бібліотеки. У нас в школі  
є шкільна бібліотека і читальна зала.

3) розповідь про храм.
— Храм, церква, Божий дім — це споруда, де відбуваються бого-

служіння, релігійні обряди. 
— Хто з вас був у церкві? 
— Які релігійні обряди ви спостерігали? (Хрестини, вінчання тощо)
— В які релігійні свята ви спостерігали службу? (Різдво, Водохреща, 

Вербна неділя, Великдень, Трійця, Спас, Вознесіння) 
— Яких правил поведінки у храмі потрібно дотримуватись? 

4) Вивчення правил поведінки у храмі.
• Заходячи до храму, жінки покривають голову хустиною, а чоловіки 

знімають головний убір.
• Під час богослужіння не розмовляйте.
• Не торкайтеся руками ікон.
• Не смійтеся, не грайтеся, не їжте цукерок.
5. робота у зошиті з друкованою основою (С. 31, завдання 2).

Учні виконують ситуаційні завдання.
• Ти у храмі. Що ти зробиш, якщо…?

Розповідь про храми рідного краю.
— У Харкові багато храмів (демонстрація фотоплакатів харківських 

храмів). Покровський Кафедральний собор був збудований над річкою 
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Лопань у 1689 році. Відомі також Успенський собор; Благовіщенська, 
Покровська, Дмитріївська, Холодногірська церкви.

6. робота з підручником (С. 40).
1) Учні роздивляються малюнки, уявляючи, що вони в музеї природи, 

розповідають, що там знаходиться. Потім уявляють, що вони у музеї 
старовинних речей, тому міркують, що там можна побачити. Учитель 
читає текст підручника.
— Які виставки влаштовують у музеях? 
— Чому не можна чіпати виставлені предмети? 
— Як потрібно поводитися у музеї?

2) розповідь про музеї свого міста.
Музей — це культурно-освітній та науковий заклад, що збирає, ви-

вчає, зберігає та експонує пам’ятки матеріальної і духовної культури, 
природничо-наукові колекції.

До музею ми приходимо подивитися на картини, скульптури, старо-
винні речі або інші цікаві для людей предмети.

Ці предмети у музеї називають експонатами. Про експонати нам роз-
повідають люди, яких називають екскурсоводами.

У місті Харкові багато музеїв: історичний, природознавчий, анато-
мічний, музей образотворчого мистецтва, музеї окремих видатних діячів 
(фотоплакати).

(Якщо в школі є музей, доцільно розповісти про нього.)
7. Вправа «Мікрофон».

— розкажіть, які музеї ви відвідували. Що вам найбільше запам’я-
талося?

8. Обговорення правил поведінки у музеї.
Чи згодні ви з такими правилами, яких потрібно дотримуватись  

у музеї?
• Уважно слухай екскурсовода.
• Не торкайся руками експонатів.
• Коли про щось запитуєш, не забувай сказати «будь ласка».
• Подякуй за цікаву екскурсію.
• Не розмовляй, не штовхай товаришів, не грайся, не їж цукерок.
• Ходи тихо, не човгай ногами. У музеї люблять тишу.
9. робота у зошиті з друкованою основою (С. 31, завдання 3).

Учні виконують ситуаційні завдання.
• Ти у храмі. Що ти зробиш, якщо…?

Фізкультхвилинка
раз — підняти руки вгору, 
Два — нагнутися додолу. 
Три, чотири — прямо стати. 
Будем знову починати. 
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раз — піднялись, два — присіли, 
Хай мужніє наше тіло. 
руки в боки, руки так, 
руки вгору, як вітряк. 
раз, два, три — свою парту ти протри. 
Чотири, п’ять — на місце сядь.

10. робота за підручником (С. 41–42).
1) Учні розглядають малюнки, складають речення.

— Куди прийшли діти? 
— Що таке театр?

2) Учитель читає текст про театр.
— Які бувають театри? 
— Які театри ви відвідували? 
— Які дивився вистави? 
— Про що вони? 
— Які вам сподобалися і чим? 
— Де відбувається театральне дійство? 
— Які правила поведінки у театрі ви запам’ятали?
Учні читають народну мудрість про театр, пояснюють її.
— Як називаються люди, які грають ту або іншу роль у виставі? 

3) Учитель читає вірш Віри Парамонової «актор».
— Хто такий актор? (Виконавець ролей у театральних виставах)
Учні розглядають малюнки і відповідають на запитання.
— Хто з дітей поводиться нечемно, заважає іншим? 
— Хто з них правильно проходить між рядами?

11. робота у зошиті з друкованою основою (С. 31, завдання 4).
Учні розглядають малюнки, називають, яких помилок припустилися 

герої мультфільмів у театрі, а також складають поради.
• Не займай чужі місця.
• Між рядами проходь, повернувшись обличчям до тих, хто сидить.
• Не розмовляй під час вистави.
• Не їж під час вистави.
• Сиди у кріслі спокійно. 

12. Підсумок уроку.
— Які громадські місця ви знаєте? 
— Як потрібно поводитися у бібліотеці? У виставковій залі? У хра-

мі? У театрі? 
— Як ви розумієте вислів «Чемним треба бути всюди»? 
— Які поради ви запам’ятали? 
— Яку народну мудрість вивчили?
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На уроці можна також використати такі завдання.
• Ігри «Хто назве найбільше чарівних слів», «Будь ласка».

Опис цих ігор — у підручнику (С. 102). Їх можна провести під час фіз-
культхвилинки.

Тест «Можна чи не можна у музеї?»
o	Торкатися руками експонатів;
o	уважно слухати екскурсовода;
o	запитувати екскурсовода під час екскурсії;
o	подякувати за цікаву екскурсію;
o	розмовляти, гратися у музеї;
o	їсти цукерки, смітити.
• Рольова гра «У бібліотеці».
а) Учитель — бібліотекар. Учнів класу — читачі у читальні. Учні по чер-

зі звертаються до бібліотекаря.
б) робота в парах.

І варіант — бібліотекарі;
ІІ варіант — читачі.

Правила користування книгою 
1) Бери книгу чистими руками.
2) Книгу читай, акуратно гортаючи сторінки, не слини пальців.
3) Гортай сторінки за верхній куточок.
4) Щоб із книги не випадали сторінки, під час читання не перегинай її.
5) Не закладай сторінки ручками, олівцями, іншими предметами.
6) Користуйся закладкою.
7) Не читай книги під час їжі, не малюй у них, не підкреслюй слів.
8) Шануй книгу і бережи її.

ПОШаНа ДО КНИГИ

Здавна люди шанують книгу. Саме вона відкриває шлях до незлічен-
них скарбів мудрості, набутих людством у продовж багатьох століть. Не-
обхідно дружи ти з книжками. Вони допомагають опанувати основи на-
уки, вивчити історію Украї ни, пізнати навколишній світ. а найголовні-
ше — глибоко перейнятися за свій народ, його культуру. 

(Із журналу «Пізнайко») 

• Правила поведінки у читальній залі.
1) У читальній залі працюй мовчки, не заважай іншим.
2) Не стукай ніжками стільця.
3) Не розмовляй із товаришами.
4) Не смійся голосно.
5) Сторінки книги перегортай тихенько.
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• Ситуаційні завдання.
Що ти зробиш, якщо…

1) Твій знайомий зайшов до храму у головному уборі.
2) Тобі не видно експонату в музеї, тому що попереду стоять твої това-

риші.
3) Під час екскурсії по музею ти відстав від свого класу.
4) Ти побачив, що хтось кинув додолу зім’ятий папірець.
5) Товариш у музеї щось тобі шепоче, а ти не чуєш.
• Робота із додатками (С. 101–102).
1. Читання англійського народного вірша «Чарівні слова».

— Про які ключики до сердець йдеться у вірші? 
— Які ще слова ввічливості ви знаєте?

2. Читання вірша Ігоря Січовика «Невихований ведмідь».
— Чому ведмедя назвали гультяєм? 
— Яке єдине слово він знав? 
— Яке чарівне слово потрібно вивчити ведмедеві? 
— Чи бувають такі ведмеді серед людей?

УроК 12 
тема. сервіруємо стіл. Як необхідно поводитися за столом

мета: розкрити зміст столового етикету, його доцільності; навчати сер-
вірувати стіл, користуватися столовими приборами; формувати навички 
культурної поведінки за столом під час вживання їжі; сприяти розвитку 
самостійності, активності; привчати дітей дякувати тим, хто приготував 
сніданок, обід, вечерю; викликати бажання допомогти дорослим у цьому. 

На уроці можна використати наочні посібники та демонстраційні ма-
теріали видавництва «ранок»: демонстраційний матеріал «Посуд».

Хід уроку

1. Вправа «Погода»
— Який сьогодні день? 
— Яка надворі погода?
— Яке небо?
— Чи є опади? 
— Вітер? 
— Як змінилась погода за цей тиждень? 

2. Відгадування загадки.
• У лісі народився, у лісі виріс, 

В дім зайшов — всіх навколо себе зібрав. (Стіл)
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Запитання
— В якій кімнаті ви їсте? 
— Хто накриває на стіл? 
— Чи допомагаєте ви мамі (бабусі) накривати на стіл? 
— Чи змогли б ви накрити на стіл самостійно? 
— Чи доводилося вам накривати стіл для обіду? 
— Як потрібно розставляти тарілки, класти ложки, виделки, ножі? 
— Як їх можна назвати одним словом?

3. робота за підручником (С. 43).
Учитель читає текст і ставить запитання.
— Які столові прибори кладуть праворуч від тарілки? 
— Які — ліворуч? 
— Як кладуть ніж? 
— Як кладуть ложку?

4. Практична робота (у кожного учня — ложка, виделка, ніж) та ін-
сценізація (підготовлена заздалегідь).
У ч и т е л ь. До нас завітали столові прибори. Вони розкажуть про себе.
Л о ж к а. Я — столова ложка, створена для рідких страв. До речі, інші 

страви теж зручно їсти ложкою, але дуже негарно, тому виховані люди 
так ніколи не роблять. Ложкою їдять суп, борщ, окрошку. Мене слід три-
мати у правій руці, а ліва в цей час повинна лежати на столі. Набирай не 
повну ложку і перехиляй до рота звуженим краєм. Поївши, кладіть мене 
на тарілку.

У мене є сестричка — чайна ложечка. Нею кладуть цукор у чай або 
каву; дістають фрукти, ягоди з компоту; їдять тістечка. розмішавши стра-
ву, ложечку кладуть на блюдце.

В и д е л к а. Зубчики у мене є для того, щоб наколювати їжу: шматок 
котлети, вареник. Коли наколю єте, мене потрібно повернути опуклим 
боком догори. Щоб набрати гарнір, слід перевернути виделку «спинкою 
вниз». Тримають мене лівою рукою, після їжі кладуть у тарілку. Якщо їдять 
страви, які можна їсти без ножа, то мене тримають у правій руці.

Н і ж. а я потрібен, щоб відрізати шматочки м’яса, яєчні, запіканки. 
Тримають мене правою рукою, а виделкою в лівій руці наколюють відрі-
зані мною шматочки. Користуйся мною обережно, щоб сам не порани-
тися і не зашкодити іншим.

(Під час розповідей діти практично демонструють, як користувати-
ся цими приборами.) 

Учні розглядають малюнки у підручнику, як сервірують стіл дівчат-
ка, дають їм імена. розмірковують, хто з дівчаток впорався із завданням, 
а хто — ні. Діти дають дівчаткам поради.

На цій же сторінці вони роз глядають, як сервірувати десертний стіл, 
і розповідають, в якій послідовності вони це будуть робити. 
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Практична робота.
Учні підходять до столу. Накривають його білою ска тертиною. Пра-

вильно розставляють тарілки, розкладають ложки, виделки, ножі. 
5. робота у зошиті з друкованою основою (С. 29, завдання 2).

Учні розглядають сервірований для обіду стіл.
— На скількох осіб накрили стіл? 
— Скількох ложок не вистачає? 
— Виделок? 
— Ножів? 
— Серветок? 
Діти домальовують те, чого не вистачає.

Фізкультхвилинка 

ТУПОТІЛКа
Туп-туп-туп! Там і тут,        
(потупотіти ногами в такт вірша)
Вже до школи діти йдуть.     
Не біжать і не кричать,
Лиш ніжками тупотять.
(«Потупотіти» вказівними пальчиками по столу.)
Хто тихесенько іде,
Той ніколи не впаде.
а хто дуже побіжить,
(тупотять ніжками швидше) 
Може носика набить.

— За столом збирається вся родина. Як же правильно поводитися за 
столом? 

6. робота за підручником (С. 44–45).
Учні розглядають малюнок (С. 44), складають речення, коментують, 

аналізують правила поведінки за столом. Учитель читає текст.
— Які правила культурної поведінки під час їжі ви запам’ятали?
Щоб вивчити інші правила, запропонуйте учням роздивитись ма-

люнок (С. 45). 
— Кого ви бачите за столом? 
— Що робить дівчинка? 
— Як вона себе поводить? 
— Що роблять хлопчики? 
— Яких правил дотримуються вони? 
— Що ви порадите нечемній дитині? 
Діти доповнюють і вивчають правила культурної поведінки під час 

їжі, що вміщені у підручнику.



78 Усі уроки природознавства. 1–4 класи

7. робота у зошиті з друкованою основою (С. 28, завдання 1).
Учні розглядають малюнок, на якому зображена сім’я мишок під час 

обіду.
— Чи вміють мишки поводитися за столом? 
— Назвіть номери біля мишок, які поводяться неправильно. 
— Що вони роблять неправильно? 
— Дайте їм поради.

8. Підсумок уроку.
— З якого боку тарілки кладуть ніж? Ложку? Виделку? 
— Чи нагадують вам старші, що потрібно мити руки з милом перед 

вживанням їжі? 
— Чи не змушуєте ви довго кликати себе до столу? 
— Як потрібно тримати ложку, виделку, ніж? (Ложку потрібно тримати 

пальцями, не брати її у кулак; підносити бортиком паралельно губам, не за-
совувати всю до рота; не всмоктувати рідину зі свистом, не плямкати.) 

— Як слід брати хліб із тарілки? (Руками) 
— Яку ще їжу можна брати й їсти руками? 
— Як потрібно брати сіль із сільниці? (Кінчиком ножа) 
— Куди покласти ніж, виделку, ложку після їжі? (На тарілку, а не на 

скатертину) 
— Яку їжу їдять без ножа? (Овочі, котлети, биточки, інші м’ясні стра-

ви, що легко ламаються на шматочки виделкою.) 
— Чи можна встати з-за столу, якщо дорослі ще їдять? 
— Що слід зробити, якщо потрібно вийти? 
— Які ще правила культурної поведінки під час їжі ви знаєте? (Не 

слід першим брати зі столу страву: потрібно дочекатися гостей чи дорос-
лих. Перед тим, як покласти страву собі, потрібно її запропонувати сусі-
дам. Негарно обирати найкращі ягоди, фрукти, тістечка. Беріть те, що 
лежить найближче до вас.)

— Чи можна відламувати шматок хліба з хлібниці, відкладати недої-
дені печиво, цукерки і братися за інший десерт? 

— Чим і як витирають руки за столом?
На уроці можна також використати такі завдання.

• Вивчення порад «За столом».
1) За столом сиди прямо.
2) Не клади лікті на стіл, ногу на ногу.
3) Не підпирай щоку рукою.
4) Виделку тримай у лівій руці, ніж — у правій.
5) Не розмовляй, коли їси. 
6) Якщо тебе про щось запитують, спочатку їжу проковт ни, а потім від-

повідай. 
7) Під час їжі не сьорбай.
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8) Не дмухай на гарячу страву. 
9) Намагайся їсти беззвучно. Не стукай ложкою по тарілці. 

10) Не їж ложкою те, що можна їсти виделкою. 
11) Під час їди не займайся сторонніми справами — не читай і не роз-

мовляй.
12) Поївши, подякуй батькам або господині, якщо ти знаходишся  

в гостях.
• Гра «Завжди, інколи, ніколи».

Як ви виконуєте ці правила?
а) Мене двічі за стіл не просять.
б) Їм те, що дасть мама чи бабуся.
в) Я тримаю ложку у правій руці.
г) Хліб беру руками.
д) Я не встаю з-за столу, коли дорослі ще їдять.
е) За смачний обід я дякую.
ж) Спокійно сиджу за столом, не розмахую руками, не стукаю ложкою, 

не розмовляю.
з) Кладу лікті на стіл.
• Гра «Можна чи не можна?»

— Коли їси, розхитуватись на стільці. 
— Виделку тримати у лівій руці, а ніж — у правій. 
— Виделку тримати у правій руці. 
— Класти лікті на стіл. 
— Їсти з ножа.
— Котлети та рибу різати ножем. 
— руками брати хліб. 
— руками брати їжу зі спільних тарілок. 
— Помити руки перед тим, як сісти за стіл. 
— Подякувати за обід. 
— За столом розмовляти з повним ротом, човгати ногами.
— Сидіти рівно, не класти лікті на стіл. 
— Підпирати щоки руками. 
— Не розмовляти під час їжі. 
— Бажати всім «Смачного!», «Хліб-сіль». 
— Брати страву тільки після гостей чи дорослих. 
— Не обирати, а брати те, що лежить ближче до тебе.

• Розгляд ситуації.
Що ти зробиш, якщо…?

1) Тобі не вистачило столового прибору.
2) Ти хочеш сісти з товаришем, а тобі запропонували інше місце.
3) Тобі хочеться взяти хліба, а тарілка з хлібом далеко.
4) У тебе несподівано впала ложка.
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• Загадки.
1) Має ноги й роги, тримається підлоги. (Стіл)
2) У кожного в домі така дивина:

Братів аж чотири, а шапка одна. (Стіл)
• Смішинка.

— Не тягнися через увесь стіл! Що, в тебе нема язика? — зупиняє ба-
буся онука. 

— Язик є, але руки довші, — відповідає онук.

УроК 13
тема. Що належить до природи. природа жива і нежива

мета: розширити знання учнів про різноманітність природи; форму-
вати уявлення про живу та неживу природу, про перетворювальну діяль-
ність людини; сприяти створенню теоретичної бази для інтелектуально-
го розвитку молодших школярів; розвивати вміння групувати предмети 
за певними ознаками (належить, не належить до природи), порівнюва-
ти предмети живої та неживої природи з метою виявлення відмінностей 
між ними; вчити аргументувати та доводити свої думки про живу та не-
живу природу; розвивати пізнавальну активність учнів; виховувати дбай-
ливе ставлення до природи та речей, створених людиною. 

На уроці можна використати наочні посібники та демонстраційні 
матеріали видавництва «ранок»: демонстраційний матеріал «Я і Украї-
на. Природознавство».

Хід уроку

1. Вправа «Погода».
— Який сьогодні день: ясний, хмарний, похмурий? 
— Яке небо? 
— Які опади? 
— Який вітер? 
— Яка температура повітря? 
— Що змінилось порівняно з минулим тижнем? 
У ч и т е л ь. Сьогодні ми будемо говорити про навколишній світ,  

в якому ми живемо. Ви здогадалися, мова піде про природу. Дорослі на-
зивають це словом довкілля. 

2. Вивчення вірша.
Повітря, земля і вода — це Природа.
Природа — це Я. І ти — це Природа.
Пустелі і гори, поля і ліси.
І ми — тільки частка цієї краси.
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У ч и т е л ь. На уроці ви:
• дізнаєтесь про те, що належить, а що не належить до природи;
• навчитеся розрізняти живу і неживу природу;
• складете правило, як потрібно ставитися до природи та речей, ство-

рених людьми.

Гра «Я почну, а ти закінчуй»
• Сьогодні по дорозі до школи я бачив… 
• Біля школи росте… 
• Нашу землю вдень освітлює… 
• Вночі я бачила на небі…
• Ми п’ємо…
• риби живуть у…
• Ми дихаємо…

На дошці з’являються малюнки: людина, собака, кішка, пташка, де-
рево, кущ, сонце, місяць, зорі, хмарки.

У ч и т е л ь. Як назвати одним словом все, про що ви говорили? Де 
ми це зустрічаємо? Так, навколо нас. Це і є природа. (На дошці записа-
ти слово «природа».)

— а чи хотіли б ви здійснити подорож у той куточок природи, де ви 
відпочивали влітку? 

4. релаксаційна пауза.
У ч и т е л ь.  Сядьте зручніше, заплющте очі. Я хочу запросити вас  

у мандрівку на хмаринці. (Звучить музика.)
Уявіть, що ви стрибнули на білу пухнасту хмаринку, схожу на м’яку 

гору із подушок. Відчуйте, як ваші ноги, спина зручно розташувались на 
цій великій подушці. Мандрівка починається. Наша хмаринка повільно 
піднімається в синє небо. Відчуваєте, як вітерець обвіває обличчя? Тут, 
високо в небі, все спокійно і тихо.

Ми наближаємось до місця вашого відпочинку...  розплющте очі. Як 
красиво! розкажіть, що ви бачите. (Карта України з дитячими фотогра-
фіями про літній відпочинок.)

У ч и т е л ь. Дуже хочеться поближче роздивитися, які предмети при-
роди там є. але наша хмаринка так високо, що це зробити неможливо без 
спеціального приладу — телескопу, який допомагає спостерігати за пред-
метами на далекій відстані. (На дошці з’являється малюнок телескопа.)

У ч и т е л ь. У мене він є! Допоможіть, будь ласка, його налагодити.

Фізкультхвилинка
— Встаньте. 
— Протріть лінзу.
— Витягніть трубу.
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— Наведіть різкість.
— Нахиліться уперед.
— Присядьте.
— Встаньте навшпиньки. 
У ч и т е л ь. Все! Зупинилися! Дуже гарно видно. (Учні сідають.)
— Назвіть, які предмети природи ви бачили. (На дошці з’являються 

малюнки: корова, сонечко-комаха, мурашка, квітка, річка, хмарки, гори.) 
5. Гра «День, ніч».

Під час гри на дошці з’являються малюнки: будинки, машини, меб-
лі, шкільне приладдя. 

— Наша невеличка подорож добігає кінця, ми повертаємося до-
дому. 

Робота в парах. 
Обговоріть, на які дві групи можна розподілити малюнки, що є на до-

шці. (Формуються вміння групувати предмети за певними ознаками: нале-
жить або не належить до природи.) 

6. робота за підручником (С. 46).
Учитель читає текст, учні називають предметні малюнки у кожно-

му ряді.
— За якою ознакою художник згрупував малюнки?

7. Вправа «Мікрофон».
— Продовжте перелік, розпочатий художником на другому ма-

люнку.
(Діти називають те, що створене руками людини: будинки, машини, 

меблі, шкільне приладдя тощо.)
У ч и т е л ь. Протягом усієї історії людства руками і розумом людей 

була створена величезна кількість різноманітних речей, будівель, ма-
шин і механізмів. Штучний супутник Землі, комп’ютер, телефон — ці 
речі створила людина. 

Висновок. рослини, тварини, люди, Сонце, Місяць, зорі, повітря, 
вода, ґрунт — все це природа. Те, що зроблене руками людини, не нале-
жить до природи. На дошці з’являється запис «речі, зроблені людиною», 
і під ним діти ставлять відповідні малюнки.

У ч и т е л ь. рослини, тварини і люди — це жива природа. Сонце, 
Місяць, зірки, повітря, вода, ґрунт — це нежива природа. (Запишіть на 
правій частині дошки «жива», на лівій — «нежива»).

Далі запропонуйте гру «Малюнки з виставки».

Завдання 
розташувати малюнки, що є на дошці, відповідно до написаних слів: 

жива і нежива.
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Спочатку вибрати об’єкти живої природи, використовуючи техно-
логію методу «Прес».

а) «Я вважаю…»;
б) «…, тому що…».
8. робота у зошиті з друкованою основою (С. 36, завдання 1).

Учні називають предметні малюнки і розфарбовують предмети не-
живої природи.

9. робота за підручником (С. 46–47).
Учні розглядають нижній малюнок. 
— Що зайве у першому ряду? (Праска)
— Чому? (У цьому ряду зображено рослини. А праска — це річ, яку ви-

готовила людина). 
— Що зайве у другому ряду? (Морква — це рослина. Глечик, батон, на-

стільна лампа — це речі, зроблені людиною.)
10. розв’язування логічних завдань «Що зайве? Чому?»

• Небо, Місяць, вода, зорі, пісок, карта.
• Дуб, камінь, Сонце, повітря.
• Вітер, річка, білка, веселка, дощ.
• Вовк, лисиця, лікар, чашка, комар.

розглядаючи малюнки у підручнику (С. 47), учні називають, що на-
лежить до природи, а що — ні.

Учитель читає текст, вміщений у підручнику.
— Назвіть предмети неживої природи. 
— Що належить до живої природи? Наведіть приклади.
Учні розглядають предметні малюнки, називають предмети, які на-

лежать до живої природи, а потім те, що зроблене людиною.
11. робота в групах.

Гра «Розгубилися слова». 
У ч и т е л ь. Діти, впродовж уроку ви здобули нові знання про при-

роду і про речі, що створені людьми. а тепер у групах складіть речення, 
як потрібно ставитися до природи та речей, створених людьми. (Речен-
ня — на окремих аркушах на дошці.)

• Берегти природу. Потрібно
• Людей. працю  Шануй

Висновок. Треба (1) шанувати (2) природу (3) і (4) речі (5), створені (6)  
людиною (7).
12. Підсумок уроку.

— Що таке природа? 
— Що належить до неживої природи?
— Що належить до живої природи? 
— Чим жива природа відрізняється від неживої? 
— До якої природи належить людина? 
— Що належить до предметів, створених руками людини? 
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— Як потрібно ставитися до природи? 
— Як необхідно ставитися до речей, створених людиною?
На уроці можна використати такі завдання.

• Гра «Уважний ряд».
Підготуйте предметні малюнки із зображенням сонця, берези, гриба, 

місяця, річки, олівця, дівчинки, машинки, будинку і покажіть їх по черзі. 
Діти першого ряду плескають у долоні, якщо показане належить до живої 
природи, другого — до неживої, а третього — до рукотворного світу.

• Робота із загадками.
Запропонуйте учням відгадати загадки і визначити, що з відгаданого 

належить до живої природи, що — до неживої, а що — до рукотворного 
світу. Відповідний ряд встає.

Діти обов’язково пояснюють, чому вони вважають, що той або ін-
ший предмет належить до певної групи.

1) Лиш торкнись до колючок —
 Він згортається в клубок.
 Не вгадаєте ніяк? 
 Підказати? Це... (їжак).
2) В небі хмарка пролітала, 
 Білий пух розсипала. 
 Він на землю міцно ліг. 
 Називають його... (сніг).
3) Цю найпершу в школі книжку 
 Знає будь-який школяр. 
 До усіх книжок доріжку 
 Прокладає наш... (буквар).
• Гра-змагання між хлопчиками і дівчатками.

Демонстрація мультфільму «Про мавпочок» (протягом 1 хв). 

Завдання
Назвати якнайбільше предметів природи і речей, створених людиною.

УроК 14
тема. сонце 

мета: формувати в учнів уявлення про Сонце, про значення соняч-
ного світла і тепла для рослин, тварин, людини; вчити спостерігати за 
висотою сонця і встановлювати найпростіші зв’язки між висотою Сон-
ця і кількістю тепла, яке Сонце посилає на землю; сприяти формуван-
ню в учнів потреби до пізнання світу.

На уроці можна використати наочні посібники та демонстраційні 
матеріали видавництва «ранок»: демонстраційний матеріал «Я і Украї-
на. Природознавство».



1 клас 85

Хід уроку

1. Вправа «Погода».
— Який сьогодні день? 
— Які число і місяць? 
— Який стан неба? 
— Чи був вітер, коли ви йшли до школи? а опади? 

2. Відгадування загадок.
• Вдень у небі гуляє,

а ввечері на землю сідає. (Сонце)       
• Постійного місця не має,  

День і ніч бродить,
Весь світ обходить. (Сонце)

• Гарне, добре, на всіх дивиться,
а людям на себе дивитися не дозволяє. (Сонце)

3. Гра «Дари сонця».
На дошці намалювати велике сонечко. Діти повинні перерахувати, 

що сонечко дарує землі. Наприклад: тепло, світло, енергію, життя, кра-
су, можливість зростання. Все перераховане дітьми підписати на про-
мінцях сонця. 

Учитель читає текст у підручнику (С. 48) для того, щоб допомогти уч-
ням відповісти. 

— Що трапилося б, якби раптом зникло сонце? 
— а що трапилось би із живою природою? 
— В яку пору доби сонце гріє найбільше? 
— Чому вранці та ввечері воно дає мало тепла? 
— Чи видно сонце, коли небо затягнуте хмарами? 
— Чому хмарного дня прохолодніше?
Учні складають речення за малюнками вгорі (С. 48) і роблять висно-

вок про те, що Сонце потрібне всьому живому.
Щоб спонукати учнів до спостережень, запропонуйте розглянути ма-

люнки внизу (С. 48). 
— Яка пора доби зображена на кожному з малюнків? 
— Чому ви таки вважаєте? 
— Як високо перебуває сонце над землею протягом дня? 
— Чому влітку вранці та ввечері прохолодніше, а в полудень — спе-

котно? 
4. робота у зошиті з друкованою основою (С. 38, завдання 1).
1) Учні складають речення за малюнком і розповідають, чому всі люб-

лять сонечко.
— Як ми лагідно звертаємося до сонця?
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2) Вивчення закличок до сонечка, вміщених у підручнику (С. 49).
— Про що просять сонечко? 
— Чому чекають сонця квіти і діти?

3) Відгадування загадок.
— Із чим порівнюють сонце? Чому? 
— а місяць?

Фізкультхвилинка

СОНЕЧКО
Прилетіло сонечко
(поставити руки на парту долонями від себе, 
загинати по черзі пальчики)
На мою долонечку —
(показати долоні, потягнути) 
Крильця червоненькі,
(повторити перші рухи)
Цяточки чорненькі.
(Натиснути кожним пальчиком на парту.)
По всіх пальчиках ходило,
(«походити» пальчиками по парті)
З мізинчика полетіло.
(Показати мізинчики і зробити рух вгору.)

5. Гра «Сонце заходить — усе оживає. Сонце заходить — усе завми-
рає». 
Учитель читає у підручнику, про що можна дізнатися, спостерігаю-

чи за сонцем, і додає: можна дізнатися, чому розтає бурулька, відліта-
ють та прилітають птахи, прокидається від сплячки їжак, буває осінь, 
зима, весна, літо.

6. Підсумок уроку.
— Що таке Сонце? 
— Далеко чи близько воно від нас? 
— Що дає людині сонце? 
— Чи однаково світить і гріє сонце у різні частини доби? 
— У різні пори року? 
— Кому, крім людей, ще потрібно сонце? 
— Чи потрібне сонце рослинам? 
— Які загадки ви запам’ятали? 
— Які заклички вивчили?
На уроці можна також використати такі завдання.

• Вірш Анатолія Костецького «Сонечкова мама», вміщений у додатках 
до підручника (С. 103).
— Що сказано про сонечко у вірші? 
— Де спить сонечко? 
— Хто радіє сонечку? 
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— Як автор ставиться до сонечка? 
— Що про це свідчить?

• Гра «Хрестики-нулики».
o	Вранці і ввечері сонце знаходиться низько над землею і дає мало  

тепла. 
o	Сонце завжди гріє однаково.
o	Хмари затримують тепло сонячних променів.
o	Без тепла проростає насіння, квітують росли ни, достигають плоди.
o	У полудень сонце піднімається високо і дає більше тепла.
o	Сонце потрібно всьому живому.
• Напиши відповіді на запитання.
1. Коли доба коротша — взимку чи улітку?______________________
2. Якщо небо закрито хмарами, чи є за ними сонце?______________
3. Якщо небо закрито хмарами, чи світить воно?_________________
4. Що дає Землі світло і тепло? _______________________________
5. Коли сонце дужче гріє — опівдні, вранці чи ввечері?____________
6. Поясни вислів: «Сонце світить, сонце сяє — вся природа воскресає».
• Загадки.
1) В небі я труджуся, 
 Знає мене кожен. 
 Я на всіх дивлю ся,
 На мене ж — не можна. (Сонце)
2) Всі його люблять, 
 Всі на нього чекають, 
 а хто подивиться — 
 Кожен скри виться. (Сонце)
3) Гріє, гріє, припікає,
 Всіх у воду заганяє. (Сонце)
• Правила засмагання на сонці.

Правило 1. Не перегрівайся!
Правило 2. У перші дні засмагай на сонці не більше 10 хвилин.
Правило 3. Найкраще засмагати до 11 години ранку й після 17 годи-

ни дня.
Правило 4. Захищай голову від сонячних променів.
У ч и т е л ь (підсумовує). Життя на Землі без Сонця неможливе: як-

що перестане світити Сонце, то зелені рослини загинуть, бо вони не мо-
жуть жити без тепла і світла; тваринам і людям нічим буде живитись. Все 
живе замерзне від нестерпної холоднечі. Проте цього не ста неться, тому 
що Сонце — зірка, яка випромінює у простір силу-силенну тепла і світла.  
Його поперечник у 109 разів більший від поперечника Землі, але на небі ми 
бачимо Сонце маленьким, оскільки відстань до ньо го від Землі — 150 млн км.  
Температура сонячної поверхні — 6000 градусів, а біля центру — 15 млн 
градусів. Вчені підрахували, що Сонце світитиме ще мільярди років. 



88 Усі уроки природознавства. 1–4 класи

УроК 15
тема. Чому буває літо, осінь, зима, весна

мета: дати уявлення учням про вплив висоти Сонця на зміну пір 
року; вчити встановлювати причинно-наслідкові зв’язки у природі на 
основі власних спостережень: залежність між висотою Сонця і кіль-
кістю тепла, яке воно посилає на Землю; на основі цього з’ясувати, 
чому буває літо, осінь, зима, весна; вчити розрізняти пору року за оз-
наками; сприяти засвоєнню емпіричних та узагальнених уявлень і по-
нять, які відображають основні властивості та закономірності реаль-
ного світу.

На уроці можна використати наочні посібники та демонстраційні 
матеріали видавництва «ранок»: демонстраційний матеріал «Я і Украї-
на. Природознавство», «Весна. Літо», «Осінь. Зима». 

Хід уроку

1. Вправа «Погода».
— Тепло чи холодно надворі? 
— Яке небо? 
— Чи є дощ?

2. робота над казкою В. Сухомлинського «Ласкавий вітер і холодний 
вітрюган».
У темному лісі, в глибокому яру спали два вітри: ласкавий — хлопець  

із синіми очима і холодний — дід із колючою бородою.
Настала зима. Сонечко не могло піднятися високо над землею. Білі 

сніги вкрили поле. Зашуміли тривожно верховіття дерев. Прокинувся  
в глибокому яру холодний вітрюган. Встав, вийшов із лісу. Застогнала 
хуртовина. Іде землею холодний вітрюган, замерзають річки, гуде хур-
товина.

Та ось піднялося сонечко вище. Заболіла спина у холодного вітрюга-
на. Поплентався він у темний ліс, заліз у глибокий яр та й спить.

Прокинувся ласкавий вітер, вийшов із лісу. Засміялося сонечко, по-
текли струмки, зацвіли квіти, зашуміли трави. 

— Чому настала зима? (Сонечко не могло піднятися високо над зем-
лею).

— Що приніс холодний вітрюган?
— Яку пору року збудив ласкавий вітер?
— Чому сонечко засміялося, потекли струмки, зацвіли квіти? (Тому 

що сонечко піднялося вище.)
— Яка пора року настане, якщо сонце підніметься ще вище? (Літо)
— Що настане за літом? (Осінь) 
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Фізкультхвилинка

ХМарИНКа
Хмаринка сонечко закрила,  
(затулити обличчя руками)
Слізки срібні зронила.
Ми ті слізки пошукаєм, 
(присідання)
У травичці позбираєм,
Пострибаєм, як зайчата,
(стрибки)
Потанцюємо ще трішки,    
(танцювальні рухи)
Щоб спочили ручки, ніжки.
Всі веселі? От чудово!
а тепер до праці знову.

Учитель читає текст у підручнику (С. 50).
— Чому влітку спекотно, а взимку — холодно? 
— Високо чи низько стоїть сонце над землею влітку? Восени? Взим-

ку? Навесні? 
Учні роздивляються малюнки, складають речення. Доводять, на яко-

му з них зображено літо, осінь, зиму, весну. 
Підсумовуючи відповіді, учитель називає прикмети кожної пори 

року.
Висновок. Сонце рухається навколо Землі. Під час такого руху со-

нячні промені освітлюють та обігрівають поверхню Землі не однаково. 
Ось чому на Землі по черзі змінюються чотири пори року — весна, літо, 
осінь і зима.

3. робота у зошиті з друкованою основою (С. 39, завдання 3).
Запропонуйте учням знайти на малюнках сонечко, розповісти, чи ви-

соко воно стоїть на небі восени, взимку, весною і влітку? Скільки тепла 
дає сонечко в різні пори року? 

4. Підсумок уроку.
— Назвіть пори року. 
— Як світить і гріє Сонце в різні пори року? 
— Якими є характерні ознаки кожної пори року? 
— Які загадки ви запам’ятали? 
— Які прикмети зими ви запам’ятали? Весни? Осені? Літа?
На уроці також можна використати такі завдання.

• Загадки.
1) Перша сестра — від квітів рябіє, 
 Друга сестра — палить, як вогнище, 
 Третя сестра від дощів мокра,
 а четверта сестра сувора — жах! (Весна, літо, осінь, зима)
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2) У садках, гаях блукає, 
 Жовті шати одягає.
 Золотисту стелить постіль — 
 Жде сестрицю білу в гості. (Осінь)

Запитання
— Яка пора року кличе учнів до школи? 
— Як називається перший осінній місяць? 
— Які ще осінні місяці ви знаєте? 
— Якою є головна ознака осені? 
— Чому осінь іноді називають золотою?

3) Стало біло навкруги — 
Я розтрушую сніги, 
Наганяю холоди, 
Води сковую в льоди, 
В дружбі з дітьми я всіма. 
Здогадались? Я —... (зима).
Запитання
— Назвіть ознаки зими.
— Який місяць починає зиму, а який закінчує? 
— Назвіть усі зимові місяці.

4) Привітанням журавля
Я пробуджую поля,
Небеса і ручаї
Та заквітчую гаї.
Відгадали, хто вона,
Ця красуня чарівна? (Весна)
Запитання
— Яка пора року змінить зиму? 
— Назвіть весняні місяці.

5) розквітають в луках квіти, 
Зеленіють в лісі віти.
Все зелене, молоде…
За весною… (літо йде).
Запитання
— Яка пора року змінює весну? 
— Які ознаки літа ви можете назвати? 
— Чи подобається вам літо? Чому? 
— Назвіть літні місяці.

6) Живе собі дядько понад триста днів,
І є в того дядька дванадцять синів:
Що троє синочків насуплені — страх! —
У сивих кожухах, у білих шапках.
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Один — із веселих бешкетних синків:
Латки на одежі із різних шматків... 
П’ятірко — вродливці в зелених сукманках, 
В шовкових своїх сорочках-вишиванках. 
а троє синків найбагатше убрані:
Жилети на них золоті та багряні. Що це таке?
Дванадцять — то... (місяців) — знаєш їм лік.
а батько в них — ... (рік).

• Робота з народними прикметами у групах.
Запропонуйте учням об’єднатися у групи по 5–6 осіб за принципом 

«Квіти» (дзвіночки, конвалії, барвінки, ромашки, айстри). Кожній групі 
запропонувати народні прикмети — потрібно з’ясувати, якої пори року 
вони стосуються.

__________________________________________прикмети
1) Собака качається — на сніг.
2) Снігур цвірінькає під вікном — на відлигу.
3) Багато снігу в грудні — на врожай.

__________________________________________прикмети
1) Ластівка прилетіла — незабаром грім загримить.
2) Перший весняний грім — на тепло.
3) рясна роса — на ясний день.

__________________________________________прикмети
1) Ворони каркають — на негоду.
2) Вискочили на берег і гучно кумкають жаби — незабаром почнеть-

ся дощ.
3) Кури в землі купаються — на негоду.

__________________________________________прикмети 
1) Грім у вересні — на тривалу осінь.
2) Комарі у листопаді — буде м’яка зима.
3) Павутиння на рослинах — на осіннє тепло.
• Вірш Наталі Забіли «Чотири пори року».

ЧОТИрИ ПОрИ рОКУ
Весела, гарна й кучерява, 
Маленька дівчинка Весна 
Біжить, сміється, сіє трави, 
І пісня ллється голосна. 
По всіх усюдах пісня лине, 
Усе пробуджує від сну. 
І всі комашки, всі рослини 
Вітають дівчинку Весну.
І луг зелений зацвітає,
І свіжим листям гай шумить.
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а дівчинка росте, зростає
Не щогодини, а щомить.
Це не дитя вже — подивіться
На гарну дівчинку струнку:
Вона збирає полуниці
І стиглі вишні у садку.
І, світлом сонячним залита,
Глядить, щоб далі все росло.
Її тепер вже кличуть Літо.
Хороше Літечко прийшло!
Дні йдуть — і золота пшениця
Додолу хилить колоски.
а дівчина — вже молодиця! —
Виходить в поле залюбки.
Турбот і справ у неї досить,
В роботі їй не заважай:
Це працьовита й щедра Осінь
Збирає добрий урожай.
Ще й помахає пташкам привітно:
«До вирію летіти час!»
І жовте листя непомітно
З дерев зриває раз у раз.
Злітає листя, жовтий килим
Лягає з шурхотом до ніг.
а вже на нього пухом білим
Сідає перший чистий сніг.
Вже зникла дівчина колишня,
І молодиці вже нема, —
І тільки бродить в білій тиші
Бабуся лагідна — Зима.
Вона вкриває льодом води
Усіх ставків, озер і рік,
Під сніг ховає в полі сходи,
Щоб лютий холод їх не пік,
Велить, щоб віхоли гуділи,
Хилили все живе од сну...
І все спочине... І зраділо
Зустріне дівчинку-Весну!

• Гра «Так чи ні». 
1) За зимою настає літо.
2) Зміни пір року залежать від людей.
3) Сонце — джерело світла і тепла.
4) Влітку спекотно, а взимку холодно.
5) Взимку сонце знаходиться високо над землею.
6) Восени сонце з кожним днем все нижче і нижче.
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УроК 16
тема. повітря. вітер

мета: дати учням уявлення про властивості повітря та його значен-
ня для рослин, тварин, людини; викликати інтерес до пізнання природи, 
до дослідницької діяльності, бажання зрозуміти сутність явищ; ознайо-
мити з перетворювальною діяльністю людини: як людина використовує 
силу вітру; формувати досвід творчої діяльності учнів, розвитку загаль-
но-навчальних умінь; спрямовувати практичну діяльність учнів; вчити 
їх дбати про чистоту повітря.

На уроці можна використати наочні посібники та демонстраційні 
матеріали видавництва «ранок»: демонстраційний матеріал «Я і Украї-
на. Природознавство».

Хід уроку

1. Вправа «Погода».
2. Відгадування загадок. 

Діти відгадують загадку у підручнику (С. 51).
• Куди ступиш — всюди маєш,

Хоч не бачиш, а вживаєш. (Повітря)
У ч и т е л ь. Наша планета Земля з усіх боків оточена повітрям, яким 

ми дихаємо. Проте ми його не бачимо, тому що воно невидиме, без за-
паху, прозоре і безбарвне. Проте товстий шар повітря має колір. Блакит-
не небо — це товстий шар повітря, освітлений Сонцем. Переконаємося, 
що повітря є всюди.

3. робота за підручником (С. 51) і проведення дослідів. 
Учитель читає текст.

Дослід 1
Учні беруть порожню пляшку і занурюють її в миску з водою. 
— Що ви спостерігаєте? (Із пляшки піднімаються бульбашки. Буль-

башки — це повітря.)
Учні розглядають малюнки, складають речення і відповідають на за-

питання:
— Де працює невидимко? 
— Чому не можна їхати на велосипеді, коли у ньому пробите колесо? 
— Що допомагає хлопчикові плавати на річці? 
— Що знаходиться у надувному качатку? 
— Чому водолаз певний час може перебувати на морському дні?
Творча вправа «Ображена кватирка».
Учні у групах складають історію про те, як ображена кватирка скар-

жилась на свого господаря.
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— Як ви гадаєте, що вона казала? 
— а чи не скаржиться кватирка у нашому класі? 
— На кого вона скаржиться? 
— Чи є у неї для цього підстави? 
— Для чого провітрюють кімнату?
Висновок. Потрібно регулярно провітрювати класну кімнату і свою 

дитячу кімнату вдома. 

Фізкультхвилинка (рухи — за текстом)
Віє вітер нам в лице,
Колихає деревце.
Вітерець все тихше, тихше.
Деревце все вище, вище.

У ч и т е л ь. Хоча повітря є скрізь, відчути його можна тільки тоді, 
коли воно рухається. 

Дослід 2 (С. 52).
Учні беруть у руку зошит і махають ним біля обличчя.
— Що відчула шкіра вашого обличчя? (Легенький вітерець) 
— Чому він утворився? (Тому що вітер — це рух повітря.)
Висновок. Повітря постійно рухається. Вітер, який ми відчуваємо, — 

це і є повітря. Воно потрібне людині, тваринам і рослинам, щоб дихати, 
а отже, щоб жити.

Щоб ознайомити з перетворювальною діяльністю людини (як люди-
на використовує силу вітру), проведіть бесіду за малюнками (С. 52). Діти 
дізнаються, як людина може змусити працювати вітер, яку саме роботу 
може виконувати вітер.

— Від чого здіймається вітер? 
— У чому полягає робота вітру? 
Вправа «Мікрофон».
— Якою є робота вітру? Продовжте цей перелік.
Висновок. Вітер буває добрим, а буває і злим. 

4. робота у зошиті з друкованою основою (С. 41, завдання 3).
Учні доводять за допомогою малюнків, що вітер буває добрим, а бу-

ває і злим. 
5. Відгадування загадок у підручнику (С. 52–53).

Далі вчитель може запропонувати учням форму роботи «Коло», яка 
дає можливість всім присутнім на уроці дітям дати свій варіант відповіді, 
хоча під час цієї форми роботи обов’язково відповіді будуть повторюва-
тися.

— Чи завжди вітер буває однаковим? Доберіть до слова вітер спорід-
нені слова. (Вітер, вітерець, вітрисько, вітрюган, вітрище). 

— Кожен із них має свій голос. Відтворіть ці голоси за допомогою 
аркуша паперу.
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розповісти учням про згубну дію буревію допоможе малюнок (С. 53).
Учні розглядають малюнок, складають речення.
— Якої шкоди завдав буревій природі? а людині? 
— Чи чули ви про таке раніше? 
— Чи побував буревій там, де ви живете? 
— розкажіть про його згубну дію.
Учні малюють відповідний малюнок. Можна із малюнків дітей зро-

бити колаж «Вітер добрий і злий».
6. Підсумок уроку.

— Що таке повітря? 
— Для чого людині потрібне повітря? 
— Кому ще потрібне повітря? 
— Чи потрібне повітря рослинам? 
— Як необхідно дбати про чистоту повітря? 
— Що таке вітер? 
— Коли дія вітру дає користь? 
— Коли дія вітру завдає шкоди? 
— Як люди використовують вітер?
На уроці можна також використати такі завдання.

• Робота у групах.
Запропонуйте учням об’єднатися у групи по 5–6 осіб за принципом «Дні 

тижня». Кожній групі запропонувати вислови, які потрібно пояснити.
Шукай вітра в полі.
Вітер у голові.
Вітер свище у кишенях.
Повиснути у повітрі.

• Гра «Я почну, а ти закінчуй».
Закінчити речення.

а) Повітря є...
б) Без повітря не можуть жити...
в) Вітер виконує таку корисну роботу:...
г) Вітер — це рух...
д) Буревій завдає такої шкоди…
• Загадки.
1) рукавами махнув — дерева нагнув. (Вітер) 
2) Не звір, а виє. (Вітер)
3) Крил немає, скрізь літає, 

Та ще й куряву здіймає. (Вітер) 
4) Літає часто він довкола, 

Дерев чимало поламав, 
але ніхто, ніде й ніколи 
Його не бачив, не тримав. (Вітер) 
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5) Я берізку гойдну, 
Я тебе штовхну, 
Налечу, засвищу, 
Можу й куряву підняти. 
Хто я? Можете вгадати? (Вітер)

6) Без ніг біжить,
Без крил летить. (Вітер)

• Цікаво знати!
ОЦІНКа... ВІТрОВІ 

Вітерець, вітер, вітрище, вітрисько, буревій... Он скільки вітрів  
є у нас. І кожен по-своєму називається, і кожен по-своєму поводиться, 
тобто дме. Оцінюють їх силу люди, виставляючи бали, як школярам за 
знання в школі. Одиницю має неспокійний вітер. Дванадцять балів за 
поведінку отримав найбільший — буревій. Добре, що він у нас не частий 
гість. Десятибальний вітер вивертає дерева з корінням, а дев’ятибальний 
зриває дахи з будинків.

Бурі, урагани, смерчі, буревії — це дуже сильні вітри, що спричиня-
ють велике лихо — на суші руйнують будівлі, зривають дахи, з корінням 
виривають дерева, перекидають лінії електропередач. На морі виклика-
ють величезні хвилі. Ось як починалася буря в червні 1998 року в Моск-
ві: «Дерева стояли, не поворухнувшись, не відчувалось навіть подиху ві-
терцю. Природа якось дивно замерла. а потім... Ураган налетів рапто-
во, до нього ніхто не готувався, ніщо не віщувало біди. Сильний (понад  
20 метрів за секунду) вітер зривав дахи з будівель і носив їх як осіннє лис-
тя, перевертав гаражі, валив величезні рекламні щити (від них якраз і по-
страждала найбільша кількість людей).

Ураган виривав із коренем дерева; тисячі стовбурів падали на тротуа-
ри, машини, будинки, на людей. Коли під час бурі вихровий рух повітря 
піднімає пісок, порох, воду у вигляді лійки чи стовпа — це смерч (або 
торнадо, як його називають американці). Наближення смерчу можна 
відчути за свистінням, що переростає в оглушливе ревіння, яке супро-
воджується тріском зламаних дерев. Його шлях звичайно не перевищує 
80 км, а живе він не більше 2 годин. Швидкість повітря в середині смер-
чу може перевищувати 1000 км за годину. За такого вітру піщинка, під-
нята ним, пробиває людину наскрізь, як куля. Буває, що піднятий пред-
мет просто гойдається в середині смерчу. а через деякий час м’яко опус-
кається на землю. Одного разу кухонна шафа була перенесена на декілька 
сотень метрів, і жодна тарілка в ній навіть не зрушилася з місця. Було  
й таке, коли кури, що потрапили в епіцентр бурі, залишались живими, але 
без жодної пір’їнки. а одного разу смерч підняв з пасовища корову, пере-
ніс її на 700 метрів і поставив на землю. На елеваторі повністю зруйнував  
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будівлю, а вагони із зерном позривав із рейок і розставив як йому заману-
лось. але при цьому зерно в вагонах навіть не розсипалось. Ось іще одна 
розповідь очевидців. Налетівши на маленьке селище, смерч пронісся по 
ньому. Захопивши один із будинків, відніс його на 20 метрів і перевернув, 
поставивши на дах. Легковий автомобіль проніс вулицею і залишив в тако-
му стані, ніби на ньому потоптався слон. Охайно складені штани і сороч-
ки, що лежали на столі, тепер опинились (так само охайно складеними) 
на підлозі, а стіл кудись зник. Зате в шафі замість одягу опинився битий 
шифер. Всі ці історії виглядають смішно, але вітряна буря — це трагедія. 
Літаюча корова, що залишилась живою; люди, яких переносить на великі 
відстані і ставить на землю неушкодженими — це винятки з правил. Зуст-
річ зі смерчем завжди закінчується для всього живого якщо не смертю, то 
травмами, хворобами, значними руйнуваннями всього довкілля.

УроК 17 
тема. Якою вода буває. Що вода може

мета: дати учням уявлення про властивості води (прозора, рідка, без 
кольору, без запаху, розчиняє деякі речовини), про зміни станів води (твер-
дий, рідкий, газоподібний); розвивати активне пізнавальне ставлення до 
природи, дослідницький підхід до пізнання властивостей води; розповіс-
ти про значення води для рослин, тварин, людини; сприяти створенню 
теоретичної бази для інтелектуального розвитку молодших школярів.

На уроці можна використати наочні посібники та демонстраційні 
матеріали видавництва «ранок»: демонстраційний матеріал «Я і Украї-
на. Природознавство».

Хід уроку

1. Вправа «Погода».
— Який сьогодні день? 
— Які число і місяць? 
— Який стан неба? 
— Чи був вітер, коли ви йшли до школи? а опади? 
— Як змінилась погода за цей тиждень? 

2. Відгадування загадки.
• Буває хмаркою вона, 

Пушинкою буває, 
Бува, як скло, 
Крихка й тверда — 
Звичайна, підкажіть... (вода).
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3. робота за підручником (С. 54) і проведення дослідів. 

Дослід 1
Перелийте воду з однієї посудини в іншу. Чому це так швидко вдало-

ся зробити? (Тому що вода рідка.) 
Висновок. Вода буває рідкою.

Дослід 2
Якщо налити воду у блюдечко і поставити у морозильну камеру, що 

трапиться з водою? (Вона перетворюється на лід.) 
Висновок. Вода буває твердою.

Дослід 3 
Коли в чайнику кипить вода, що виходить із його носика? (Пара) 
Висновок. Вода буває газоподібною.
Учні розглядають малюнки.
— Якою є вода у склянці? 
— Яка вода падає з хмар на землю влітку? а взимку? 
— Яка вода виходить із носика чайника, що знаходиться на вогні? 
— Якою ж буває вода?

4. Відгадування загадок (С. 54).
5. робота у зошиті з друкованою основою (С. 42, завдання 1, 2).

Учні складають речення за малюнком, розповідають про стани води 
і розмірковують:

• чому взимку йде сніг; 
• як довести, що сніг і лід — це замерзла вода; 
• що відбувається з бурульками в теплий сонячний день; 
• чому не можна смоктати бурульки і сніг.
6. робота в групах. 

Діти обговорюють, звідки надходить вода у квартири.
7. Гра «Слова про воду».

Одна людина — Фея Води. У неї в руках чашка з водою. Фея Води об-
ходить дітей і бризкає на них з своєї чашки. Той, на кого потрапили крап-
лі води, повинен сказати яке-небудь одне слово, яке у нього асоціюється 
з водою. Наприклад: водопровідник, умивання, душ, напій тощо.

Після гри потрібно провести бесіду.
— Чи доводилося вашій сім’ї звертатися за допомогою до водопро-

відника, і чим він вам допоміг?
— Як ви вважаєте, що трапилося в місті, якби протягам тижня в ньо-

му були відсутні гаряча і холодна вода?                               
— Які робочі інструменти допомагають водопровідникові в його ро-

боті?
— Як ви гадаєте, якою людиною повинен бути хороший водопровід-

ник, і що він повинен уміти робити?
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Фізкультхвилинка
ВІТЕр

Налетів з-за лісу вітер —     
(помахати руками до себе)
Він сердитий і рвучкий,     
(рухи кулачками по колу)
Покрутив в садку нам квіти,  
(руки вгору, похитати ними з боку на бік)
розгойдав усі гілки.         
У вікно, у двері грюкнув,     
(поплескати в долоні) 
розстелив по хаті дим,       
(показати пальчиками)
Впав на шлях і мчить на луки,  
(руки долонями вниз)
Я — наввипередки з ним.    
(Постукати пальчиками по парті.)

Щоб продовжити вивчення властивостей води, проведіть дослід 4.
В одну склянку з водою насипте сіль, в іншу — цукор. 
— Чи розчиняються у воді сіль і цукор? а пісок, камінчик, цвях? 
За малюнками (С. 55) і дослідом школярі роблять висновки: у воді цу-

кор та сіль розчиняються, а пісок, камінчик, цвях — ні. Крім того вода 
прозора, без запаху.

8. Відгадування загадки.
• Що таке: пливе і ллється, 

Часом на камінь дереться, 
Як немає — все всихає, 
Звірі й птахи помирають. (Вода)
— Яке значення має вода для рослин, тварин та людини?
розповісти про значення води для рослин, тварин та людини допо-

можуть малюнки (С. 55). Учні складають речення, розповідають, навіщо 
потрібна вода, наводять власні приклади. Такі приклади також наведені 
у зошиті з друкованою основою (С. 43, завдання 4). 

Висновок. Вода необхідна всім жи вим істотам. рослини, твари ни  
і люди п’ють воду для того, щоб постійно поповню вати її запаси в ор-
ганізмі. Без води живий організм гине. Для деяких тварин, наприклад, 
риб, вода, крім усього, є єдиним місцем життя. Без води не можуть жити 
рослини.

9. Підсумок уроку.
— Де зустрічається вода в природі? 
— Чи можуть жити без води рослини, тварини? 
— В яких трьох станах може перебувати вода? 
— Які властивості води ви знаєте? 
— Які загадки ви запам’ятали? 



100 Усі уроки природознавства. 1–4 класи

На уроці можна також використати такі завдання.
• Гра «Для чого нам потрібна вода».

Запропонуйте дітям утворити коло. Одна дитина — Маленький 
принц. решта — крапельки з колодязя, який напоїв Маленького прин-
ца в пустелі.

Маленький принц по черзі запитує кожну крапельку: «Для чого нам 
потрібна вода?» Крапельки повинні відповідати так, щоб їх відповіді не 
повторювалися.

Наприклад: «Вода потрібна, щоб умивати людину, освіжати квіти ро-
сою, віддзеркалювати зірки і Місяць, створювати веселку тощо».

Якщо крапелька не може відповісти на питання Маленького принца, 
вона «випаровується з колодязя» — залишає гру. Перемагає крапелька, 
яка найдовше залишиться в колі. Після цього Маленький принц розпові-
дає про все, що він дізнався від крапельок.

Попросіть дітей дома намалювати свої відповіді. З малюнків дітей 
складається виставка: «Для чого нам потрібна вода».

• Складання казки «Фея Води».
Діти розподіляються на групи. Перша група придумує казку про те, 

як Фея Води допомагала жителям пустелі; друга — як Фея Води допома-
гала жителям гір; третя — як Фея Води допомагала жителям міста; чет-
верта — жителям села.

Інформація для вчителя
Сонячна енергія, ґрунт, природні копалини, рослин ний світ, тва-

ринний світ — усе це найважливіші природні ре сурси, що необхідні для 
існування людства. Природними ресурса ми вважається вода, без якої не 
може існувати ніщо живе на Землі.

Вода є всюди — у повітрі, в рослинах, у живих організмах. Навіть 
звичайний камінь у дрібних тріщинах містить мікроскопічну кількість 
води. Без води немає життя. Жива клітина на 75 % складається з води, 
тому для багатьох живих істот підтримка такого вод ного балансу є жит-
тєво необхідною.

Дорослій людині потрібно випивати в день два з половиною літра 
води. Один літр рідини надходить до організму із продукта ми, що вжи-
ваються в їжу. Ще один літр ми випиваємо протягом дня. Це стакан чаю, 
кави, мінеральної води, квасу, тарілка супу. Півлітра води організм лю-
дини ви робляє самостійно в процесі згорання жирів.

У більшості тварин і в людини вода складає близько 50 % плазми 
крові, яка несе по всьому тілу до кожної клітини кисень, поживні речо-
вини та виносить з організму шкідливі речовини.

рослини на 95 % складаються з води. Вони одержують воду з ґрунту 
і разом з водою вбирають необхідні для рос ту поживні речовини. розчи-
няючи ці речовини, вода роз носить їх по стеблах від коренів до листків.



1 клас 101

Людина не може жити без води, тому що її запаси в організмі весь час 
витрачаються. У спеку вода виходить із потом. Дрібні крапельки води  
у вигляді пару виходять із подихом.

Для організму людини вода має дуже важливе значен ня. Без їжі ми 
можемо прожити кілька місяців, а без води не можемо прожити й кіль-
кох днів.

Вода займає понад 70 % по верхні Землі. Від загальної кількості води 
прісна вода становить лише 3 %, інші 67 % — солона.

Основні запаси прісної води знаходяться в льо дах арктики й антарк-
тики.

Сніг і лід — це вода у твердому стані.
При підвищенні температури повітря сніг і лід переходять у рід-

кий стан, а при температурі понад 100°С вода переходить у газоподіб-
ний стан — пар.

У рідкому стані вода набуває форми предмета, в який вона налита,  
а в газоподібному стані розчиняєть ся в повітрі.

Вода має ще одну властивість — розчиняти де які речовини, напри-
клад, цукор і сіль. розчинені у воді речовини впливають на її смак. але 
такі речови ни, як пісок і глина, у воді не розчиняються.

Жир та олії погано розчиняються у воді, тому жирні плями важко 
змити водою.

• Робота у групах «Гімн Феї Води».
Діти по черзі говорять яке-небудь слово, що характеризує воду (напри-

клад: чиста, кришталева, потрібна, тепла тощо). Все перераховане дітьми 
записати на дошці. Після цього діти обирають яке-небудь слово із запи-
саних на дошці і по черзі пояснюють, коли вода буває чистою, кришта-
левою, теплою. Потім у групах діти складають гімн Феї Води.

Висновок. Вода потрібна людям, тваринам, рослинам для життя.
• Загадки.
1) Яку воду можна носити у решеті? (Сніг)
2) Сидить дід за подушками і стріляє галушками. (Град)
3) «Що це? Що це? — всі кричать, — Білі мухи он летять». (Сніг) 
4) Скатертина біла весь світ накрила. (Сніг) 
5) Взимку горою, а літом водою. (Сніг) 
6) Текло, текло, та і лягло під скло. (Вода і лід) 
7) І в огні не горить, і в воді не тоне. (Лід) 
8) Під яким кущем ховається заєць, коли йде дощ? (Під мокрим)
9) Без чого не буває криниці? (Без дна)

10) В який горщик не можна налити воду? (У повний)
11) Синя, соковита, на дереві росте,

а «с» на «з» змінити —
Великий дощ впаде. (Слива — злива)
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12) Якщо із «з» візьмеш це слово,
Великий дощ впаде раптово.
Як тільки «з» на «с» заміниш,
Між фруктами мене зустрінеш. (Злива — слива)

• Гра «Вставте потрібні слова».
Вода буває у ___ станах.
Коли холодно, вода ___.
Коли кипить чайник, з його носика виходить ___.
Вода ___ сіль і цукор.
Вода ___ пісок, камінчик, цвях. 
Вода потрібна ___, ___, ___.

УроК 18
тема. Як берегти воду

мета: розповісти учням про значення води в житті людини, про 
«живу» і «мертву» воду в казках; розвивати спостережливість, мислення 
дітей; спрямовувати практичну діяльність учнів, пов’язану з охоро ною 
та збереженням природних багатств; виховувати повагу до традицій ук-
раїнського народу шанувати воду, дбайливе ставлення до води.

На уроці можна використати наочні посібники та демонстраційні 
матеріали видавництва «ранок»: демонстраційний матеріал «Я і Украї-
на. Природознавство».

Хід уроку

1. Вправа «Погода».
— Який сьогодні день: ясний, хмарний, похмурий? 
— Яке небо? 
— Які опади? 
— Який вітер? 
— Якою є температура повітря? 
— Що змінилось порівняно з минулим тижнем? 

2. робота за підручником (С. 56).
1) Учитель читає текст. 

— Як наші предки ставилися до води? 
— Як вони шанували воду? 
— Які слова промовляли, коли вмивали дитину? 
— Як зверталися до води?

2) Читання заклички про воду (С. 104).
— Як звертаються до води? 
— Які пестливі слова використані у закличці?
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Використовуючи ці твори, діти вивчають і пояснюють народну 
мудрість. 

Учитель пояснює, чому вода вважається святою. 
У ч и т е л ь. Вода свята. Вона береться із землі. До води народ ста-

виться з повагою і вважає за гріх говорити на воду лайливі слова. Вода — 
символ здоров’я, її використовують у замовляннях і заклинаннях.

І зараз воду святять, щоб душу очистити від гріхів. Водою святять 
(кроплять) усе в дворі і сараї, щоб вигнати нечистого з двору. Свячена 
вода вживається лікувальною від всіх хвороб. Кажуть, що не можна уве-
чері води виливати, тому що коли виллєш і вступиш у цю воду, то бу-
деш хворий. 

Люди відвіку лікувалися так званою мертвою і живою водою. Че-
рез безліч казок та переказів різних народів і часів пройшла легенда про 
«живу» воду. Вона зцілювала рани, оживляла мертвих, надавала сміли-
вості та збільшувала сили. 

Учитель згадує уривки з казок, де йдеться про живу і мертву воду.
• Лежить Іван-царевич мертвий, над ним уже вороння літає. Звідки 

не візьмись, прибіг Сірий Вовк і вхопив ворона з вороненям.
— Лети, вороне, за живою і мертвою водою. Принеси мені живої та 

мертвої води, тоді я випущу твоє вороненя. 
Нема чого робити, полетів ворон, а Вовк тримає його вороненя. Чи 

довго летів ворон, чи ні, але приніс він живу і мертву воду. Сірий Вовк 
окропив мертвою водою рани Івана-царевича, і вони загоїлися; окропив 
живою водою — Іван-царевич ожив.

• ...Незабаром прибігає й вовк. Дивиться, аж дурня вже клює сорока, 
а гадюка ссе з нього кров. От він зараз гадюку убив, а до сороки й каже: 

— Як ти мені не принесеш води цілющої й живлющої, то й тебе 
уб’ю. 

— В чому ж я тобі принесу? — питає сорока. 
Він взяв зробив з листя дві коробочки, одну прив’язав сороці до од-

нієї ноги, другу до другої та й пустив її. На другий день прилітає вона до 
нього в полудень і приносить воду. Тоді вовк узяв полив дурня цілющою 
водою, зцілив його, а далі живлющою — оживив...

• Був один цар і мав трьох синів. Той цар був дуже старий. Одної 
ночі бачив він красний сон: снилося йому, що є така вода, коли вмити-
ся нею, то можна стати молодим. рано пробудився він, став оповідати 
своїм синам і сказав:

— Який із вас дістане мені тої води, половину царства матиме. 
... Привезли сини воду. Дали татові, умився — став молодий (моло-

дильна вода).
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3. робота у зошиті з друкованою основою (С. 42, завдання 3).
Учні розглядають малюнки, складають речення, розповідають, від 

чого забруднюється вода.
Висновок. Воду потрібно бережно використовувати, не витрачати її 

дарма, не забувати закривати крани!

Фізкультхвилинка
Дерева високі-високі, 
Трава низенька-низенька. 
Вітер дерева колише, гойдає, 
Листочки зриває. 
Листочки падають, кружляють, 
а діти тихенько за парти сідають.

4. робота за підручником (С. 56).
Учитель читає текст про те, як турбуватися про воду. Учні складають 

речення за малюнком.
— Яка порада дана в тексті?

5. Вправа «Мікрофон».
— а як ви бережете воду?

6. Підсумок уроку.
— Як наші предки шанували воду? 
— Як і для чого люди використовують воду? 
— Як потрібно ставитися до води? 
— Які поради ви запам’ятали? 
— Яке прислів’я вивчили?
На уроці можна використати такі завдання.

• Гра «Додайте словечко».
Даремно не   ________ воду.
Наші предки _______ воду.
__________ воду.

• Загадки. 
1) Текло, текло, та й лягло під скло. (Вода, лід) 
2) Що росте догори коренем? (Бурулька) 
3) Впаде з неба — не розіб’ється, впаде у воду — розпливеться. (Сніг) 
4) Взимку горою, а літом водою. (Сніг) 
5) Що приходить тихо, а йде з шумом? (Сніг) 
6) Мене просять і чекають, а як покажусь — утікають. (Дощ) 
7) Сидить дід за подушками і стріляє галушками. (Град) 
8) Сивий віл випив води повен діл. (Туман) 
9) Без очей, а сльози ллє. (Роса) 

10) Коли небо нижче від землі? (Коли дивишся у воду.)
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• Приказки, прислів’я, порівняння. 
1) Коли квітень з водою, то травень з травою. 
2) Травнева роса краща вівса. 
3) Дощ угору — золото. 
4) Чайка сіла у воду — чекай доброї погоди. 
5) Треба нахилитися, щоб з криниці води напитися.
6) ранні пташки росу п’ють, пізні — слізки. 
7) Вийде правда наверх, як олива з води. 
8) У нього стільки правди, як у решеті води. 
9) Вода все сполоще, а злого слова — ні. 

10) Не той молодець, що за водою пливе, а той, що проти води. 
11) Хто топиться, той за соломинку вхопиться. 
12) Не плюй у криницю, знадобиться напитися. 
13) Не спитавши броду, не лізь у воду. 
14) Не все те переймай, що по воді тече. 
15) Водою воду не загатиш. 
16) Вода — не кума. 
17) риба у воді, а він до неї петрушку кришить. 
18) Без Гриця і вода не святиться. 
19) Ми з тобою — як риба з водою: я на лід, а ти під спід. 
20) Тиха вода людей топить, а бурна тільки лякає. 
21) Під лежачий камінь і вода не тече. 
22) Стовкла воду в ступі. 
23) Бовть, як дурень у воду. 
24) Йому як з гуски вода. 
25) Схожі, як дві краплі води. 
26) Хліб та вода — бідного їда. 
27) Хліб — батько, вода — мати. 
28) риба — вода, ягода — трава, а хліб — всьому голова. 
29) Звик з бідою — як риба з водою.

• Робота у парах.
Спробуйте скласти вірш про воду зі словами: 
в’ється — сміється; 
чиста — промениста.

УроК 19 
тема. Ґрунт. Як дбати про землю

мета: дати учням уявлення про ґрунт як верхній пухкий шар землі, 
на якому зростають рослини; застосовуючи методи дослідницької діяль-
ності, переконати дітей, що у ґрунті є повітря; розповісти про значення 
ґрунту для рослин і тварин; ознайомити з перетворювальною діяльністю 
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людей: як люди дбають про землю; розвивати загальнонавчальні умін-
ня учнів; сприяти накопиченню досвіду особистісного ставлення до си-
стеми цінностей українського суспільства; виховувати пошану до землі. 

На уроці можна використати наочні посібники та демонстраційні 
матеріали видавництва «ранок»: демонстраційний матеріал «Я і Украї-
на. Природознавство».

Хід уроку

1. Вправа «Погода».
— Який сьогодні день? 
— Які число і місяць? 
— Який стан неба? 
— Чи був вітер, коли ви йшли до школи? а опади? 

2. робота із загадкою.
 Зимою біле, весною чорне,

Літом зелене, а восени стрижене. (Поле)
3. робота у зошиті з друкованою основою (С. 44).

Учні розгадують ребус про ґрунт.
Метод «Мікрофон»
— Що таке ґрунт?

4. робота за підручником (С. 57) і проведення досліду.
Учитель читає текст.
— Що потрібно, щоб виріс хороший урожай? 
— Що таке ґрунт? 
— Що є у ґрунті для життя рослин? 
Висновок. У ґрунті є поживні речовини, вода, повітря, тобто є все, що 

потрібно для росту рослин.

Дослід
Укиньте грудочку ґрунту у воду. З неї виходять бульбашки.
Висновок. У ґрунті є повітря.
Учитель продовжує читання тексту (С. 57).
— Для чого рослині потрібний корінь? 
— Як ви гадаєте, рослини краще ростуть у твердому чи у пухкому 

ґрунті? Чому? 
— Що потрібно робити, щоб ґрунт був пухким? 

Практична робота
Висійте насіння в ґрунт, полийте його. Спостерігайте, коли воно про-

росте і пустить корінчик. 
Висновок. Ґрунт так само важливий для росту рослин, як і вода. Він 

утримує воду, що є необхідною для рослин, і постачає поживні речови-
ни. Корені дихають повітрям, яке міститься у ґрунті. 
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Фізкультхвилинка
Встаньте, діти, потягніться, 
Землі нашій поклоніться
За щасливий день вчорашній. 
І до сонця потягніться, 
Веретенцем покрутіться. 
Відпочили? Все гаразд. 

У ч и т е л ь. Майже вся земна поверхня вкрита шаром ґрунту. Це 
верх ній шар землі, на якому зростають рослини.

Цей шар ґрунту темніший тому, що опале листя, відмерлі рослини  
і тварини перегнивають під дією води, повітря, сонячних променів і жит-
тєдіяльності живих організмів. Утворюється перегній (гумус). Він і надає 
верхньому шару темного кольору. Від кількості перегною, піску і глини 
у ґрунті залежить його колір. Головною ознакою ґрунту є родючість. Ви 
часто чуєте від бабусі чи дідуся: «Ця земля родюча». Ґрунт — це родю-
ча земля.

Діти розглядають малюнок у підручнику (С. 57), називають тварин, 
для яких родюча земля стала домівкою. 

У ч и т е л ь. Дрібні тварини — жуки, хробаки, кроти, миші — роз-
пушують ґрунт, в результаті чого він звільняється від вуглекислого газу  
і збагачується киснем.

Ґрунтове повітря заповнює усі не зайняті водою пори і пустоти. Кро-
ти, ховрашки, хом’яки, мурахи і личинки жуків перемішують нижні шари 
ґрунту з гумусом. Так утворюється родючий ґрунтовий шар. Він ство-
рюється тисячоліттями, а зруйнуватися може дуже швидко. 

Висновок. Ґрунт є домом для деяких тварин. У ґрунті живуть дощові 
хробаки, личинки комах, миші, кроти, хом’яки, ховрашки. 

Ознайомити з перетворювальною діяльністю людей (як люди дбають 
про землю) допоможуть завдання, вміщені у підручнику (С. 58).

— Як наші предки шанували землю? 
— Що потрібно робити, щоб був урожай був хорошим?
Учні вивчають і пояснюють народну мудрість, складають речення за 

малюнками, розповідають, хто дбає про землю, а хто — ні.
5. Підсумок уроку.

— Що таке ґрунт? 
— Для яких тварин ґрунт є домівкою? 
— Яке значення ґрунту в житті людини? 
— Як люди повинні дбати про ґрунт? 
— Які загадки і прислів’я запам’ятали?



108 Усі уроки природознавства. 1–4 класи

На уроці можна також використати такі завдання.
• Прислів’я.

Хто про землю дбає, вона тому повертає.
Поле працю любить.
Землю гріх ображати, бо вона наша мати.
На чорній землі білий хліб родить.

• Тест.
а) Дерево може рости:
o	на асфальті;
o	в саду;
o	на городі;
o	у річці;
o	у лісі;
o	у полі.
б) У ґрунті живуть: 
o	птахи; 
o	кроти; 
o	миші; 
o	черв’яки; 
o	ховрахи; 
o	метелики.

УроК 20
тема. рослини. рослини в житті людей

мета: розширити та уточнити знання учнів про різноманітність рос-
лин, умови їх зростання; формувати уявлення та по няття про цілісність 
світу; вчити розпізнавати і наводити приклади рослин із навколишнього 
середовища, спостерігати за ними, встановлювати найпростіші зв’язки 
між неживою природою (сонячним світлом, водою, повітрям і поживни-
ми речовинами) та рослинами; ознайомити з різноманітністю кімнатних 
рослин, довести цінність рослин для людини (естетичну, практичну, оз-
доровчу); формувати вміння порівнювати рослини (за розміром, місцем 
зростання, використанням їх людиною); виховувати прагнення догляда-
ти кімнатні рослини.

На уроці можна використати наочні посібники та демонстраційні ма-
теріали видавництва «ранок»: плакати «Фрукти. Що росте в моєму саду»; 
«Овочі»; «Дерева, кущі, гриби»; «Трав’янисті рослини»; демонстраційний 
матеріал «Я і Україна. Природознавство»; «Що росте на грядках».
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Хід уроку

1. Вправа «Погода».
— Тепло чи холодно надворі? 
— Яке небо? 
— Чи є дощ?

2. Відгадування загадок.
• Живе один батько і тисячі синів має. 
 Всім шапки справляє, а собі не має. (Дуб і жолуді) 
• Має гарні жовті вічка 

Й фіолетову спідничку. 
Запах ніжний і духмяний 
Наповняє ліс весняний. (Фіалка)

• На дереві гойдається, 
Жупан колючий має, 
На літо одягається, 
а восени скидає. (Каштан) 

• У зеленім кожушку, костяній сорочці 
 Я росту собі в ліску — всім зірвати хочеться. (Горіх) 
• Сонечко в траві зійшло,

Усміхнулось, розцвіло,
Потім стало біле-біле
І за вітром полетіло. (Кульбаба)

• З води росте, на воді сидить, у воду дивиться. (Латаття)
• На сонечко я схожий і сонце я люблю,

За сонцем повертаю я голову свою. 
Стою стрункий, високий, в зелених шатах я, 
І золотом убрана голівонька моя. 
На кожному городі ви бачите мене, 
І всі із мене їли насіннячко смачне. (Соняшник) 
— Як назвати одним словом відгадки?

3. робота за підручником (С. 59).
Учитель читає текст, вміщений у підручнику.
— Чи скрізь ростуть рослини? 
— Які умови потрібні рослинам для росту?
— Де ростуть дуб і ліщина? 
— Де ростуть конюшина і кульбаба? 
— Де росте аїр? 
— Де ростуть ряска і латаття біле? 
— Де росте каштан? Троянда? Соняшник? 
Учні розглядають перший малюнок і розповідають, що росте у лісі, 

на городі і в саду. 
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4. робота в парах.
розкажіть сусідові по парті, які кімнатні рослини є у вас вдома.
Учитель розповідає, як доглядати за кімнатними рослинами. 
— Кімнатні рослини потрібно ставити на добре освітлені місця, по-

ливати. Воду для поливання потрібно брати не холодну, а таку, що зна-
ходилася 3–4 години в приміщенні. Від холодної води рослина може за-
гинути. Не слід наливати багато води. Час від часу необхідно протира-
ти листочки.

Учні розглядають другий малюнок (С. 59), називають рослини, ви-
значають «зайву» рослину, доводять свої міркування.

5. робота у зошиті з друкованою основою (С. 46, завдання 1).
Учні знаходять рослини, розфарбовують їх.

Фізкультхвилинка
ГрИБ

Диб-диб-диб! Диб-диб-диб!   
(Ходьба на місці.)
Біля пенька гриб!           
(Показати, нахилившись вперед.)
Отакий товстезний,         
(розвести руки в сторони)
Отакий грубезний, 
Бриль — на голові, а нога — в траві. 
(Похитати головою, показати вниз на ніжки.) 
Диб-диб-диб! Диб-диб-диб! 
Біля пенька гриб!

Опрацьовуючи малюнки, вміщені у підручнику (С. 60), доречно роз-
крити зміст цінності рослин для людини (естетична, практична, оздо-
ровча).

Діти розглядають малюнки, відповідають на запитання.
— Дари яких рослин зображено на малюнку? 
— Що виготовляють із пшениці, винограду, полуниць, соняшників? 
— Що з цих рослин росте на полі? 
— Що виготовляють із дерева? 
— Яка є ще користь людині від рослин?
Висновок. рослини забезпечують нас харчуванням. рослини викорис-

товуються для приготування медика ментів. Із них виготовляють папір, 
меблі. рослини милують око.

6. Підсумок уроку.
— До якої природи належать рослини (живої чи неживої)? 
— Яка ваша улюблена рослина? Чому? 
— Які кімнатні рослини ви знаєте? 
— Які дерева, кущі, трави ви знаєте? 
— Які рослини ростуть у лісі? На городі? У саду? У полі? На воді? 
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— Що дають рослини людям? 
— розкажіть, як люди викори стовують рослини. Що з них виготов-

ляють? 
— Який зв’язок між деревом і книжкою? Деревом і олівцем? Деревом 

і віконною рамою? Деревом і ліками? 
— Які загадки ви запам’ятали? 
— Які лікарські рослини запам’ятали? 
— Яка квітка лікує серце? 
— Яка рослина може зупинити кров, загоїти рану?
На уроці також можна використати такі завдання.

• Загадки.
1) Цвіте синьо, лист зелений, 
 Квітник прикрашає, 
 Хоч мороз усе побив — 
 Його не займає. (Барвінок) 
2) Стоїть, колихається, 
 Головою величається, 
 а торкнеш — кусається. (Будяк) 
3) Зубів не має, а кусає. (Кропива) 
4) Літом — у шубі, зимою — в шапці. (Дерево) 
5) Не розбивши горщика, не з’їси кашки. (Горіх) 
6) Живе один батько і тисячі синів має. 
 Всім шапки справляє, а собі не має. (Дуб і жолуді) 
7) На дереві я родився в кожусі, 
 Кожух розірвався, і я на землю впав. (Каштан) 
8) Ноги на полі, середина на дворі, голова на столі. (Корінь, стебло, зерно) 
9) Довгий, зелений, добрий солоний, 
 Добрий і сирий, хто він такий? (Огірок) 

10) І печуть мене, і варять мене, 
 І їдять, і хвалять, бо я добра. (Картопля) 
11) Сидить баба на грядках, 
 Вся закутана в хустках. (Капуста) 
12) Дівка в коморі, а коса — надворі. (Морква) 
13) Сидить Марушка в семи кожушках, 
 Хто її роздягає, той сльози проливає. (Цибуля) 
14) Що то за голова, що лише зуби й борода. (Часник) 
15) Без рук, без ніг, а вилізе на пліт. (Гарбуз) 
16) Повна діжка жита, п’ятачком накрита. (Мак) 
17) Били мене, били, на шматочки порвали, 
 У воді мочили, по траві валяли. 
 Одну половину з кашею поїли, 
 Другу половину — на плечі наділи. (Коноплі) 
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18) Заглядає у віконечко
 Зрощене з зерняток сонечко. (Соняшник)
19) росту при дорозі, всім допомагаю.
 Лікую тих, хто опіки має. (Подорожник)
20) Сам червоний, сахаристий,
 Жупан зелений, оксамитний. (Кавун)
21) В золотому решеті чорних хатинок повно. (Соняшник)
22) Навесні веселить, улітку холодить, 
 Восени харчує, зимою зігріває. (Дерево)  
23) Червона, солодка, запашна,
 росте низько, до землі близько.  (Полуниця)
24) Мене любить кожна юшка, називаюся… (петрушка).
25) Є рослина в нас така, що від неї кінь скака. (Овес)

• Чи знаєш ти?
Кімнатні рослини розподіляються на дві групи: листяні рослини, за 

якими легко доглядати, і квіткові рослини — великі пес тунки, що мо-
жуть загинути від невеличкого протягу.

Усім кімнатним рослинам корисно іноді побувати під теплим дощем, 
але не всі рослини можна мити під душем.

Запилені рослини з ворсис тим листям, такі як фіалка, кра ще чисти-
ти м’якою щіточкою.

Якщо ви забули полити рос лину і земля зовсім висохла, поставте гор-
щик із квіткою у воду і тримайте до зникнення пухирців повітря: земля 
повин на стати вогкою. Поливаючи рос лини, пам’ятайте, що краще доб-
ре полити квітку раз у тиж день, ніж потроху щодня.

Навесні і влітку, під час цвітіння, кімнатну рослину потрібно полива-
ти трохи біль ше, ніж звичайно: рослину потрібно підживлювати.

Кімнатні рослини необхідно пересаджувати кожні два–три роки,  
і краще це роби ти навесні.

Корені рослини можуть дуже розростися, і, незва жаючи на часте по-
ливання, рослина може засохнути.

• Оповідання Бориса Вовка «Квіткова аптека».
Мишко з дідусем мало не щодня бувають у лісі. Дідусь тут як вдома. 

Усе знає: де треба шукати ягоди, де ховаються гриби, добре знається на 
травах і квітах. Якось сказав дідусь, що ліс — то «зелена аптека». І цим 
дуже здивував Мишка. Зелена аптека? Чому це ліс — аптека? а дідусь ус-
міхнувся та й мовив:

— Почекай, онучку, побачиш, чому.
Ідуть  вони  лісом  навесні — квітнуть  конвалії. Дід і каже:
— Приглянься-но, Михайлику, на цю квітку. Гарненька, духмяна та 

ще й цілюща. З неї ліки готу ють. Для тих, у кого серце хворе.
Ідуть лісовою стежкою дідусь з онуком улітку.
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— Придивляйся до квіток, до трав, онучку, при дивляйся! Бачиш, де-
ревій цвіте, а отам, де мете лик, лісові калачики. Велику цілющу силу ма-
ють й ці квіти.

Ось на краєчку стежки помітили листя подорож ника. Дід зупиняє 
онука:

— Обережніше ступай, Мишко, та запам’ятай: ця рослина до стежок 
і доріг тулиться. Тому й зветься подорожником. Непоказний він, а лю-
дині справжній друг. Знадобиться зупинити кров, загоїти рану — стане 
подорожник у пригоді. Бачиш, як багато цілю щих трав, квітів у лісі? Те-
пер розумієш, чому на зивають ліс «зеленою аптекою»?

— Чому дідусь назвав ліс «зеленою аптекою»? 
— Яку лікарську квітку дідусь показав онукові весною? 
— Для кого готують із неї ліки? 
— Які квіти побачили дідусь і онук улітку? 
— Яка із них тулиться до стежок і доріг? 
— Кому може стати у нагоді подорожник? 
— Про які ж лікарські рослини ви дізналися з оповідання? 

ЛаТаТТЯ БІЛЕ

Найкрасивішою квіткою наших водойм є латаття біле. У со нячні літ-
ні дні на блакитному дзеркалі води можна побачити сніжно-білі велич-
ні квіти із золотистою серединкою. Здається, що вони тихенько погойду-
ються на воді, милуючись голубим прозо рим небом і яскравим сонцем. 
Відкриваються квітки лише тоді, коли в небі яскраво світить сонце, а 
коли сонце заходить, квітки згорнуть свої пелюстки, закриються, схова-
ються під воду до наступного ранку. 

Біля кожної квітки плавають на воді великі круглі листки. Зверху вони 
зелені, блискучі, ніби полаковані. Як що подивитись у прозору воду, мож-
на побачити довгі і гнучкі че решки листків, прикріплені до товстого ко-
реневища. Коли квітка латаття відцвітає, вона скручується і опускається 
у воду, де до зрівають плоди з насінням. Латаття біле — окраса наших во-
дойм. Якщо ви побачите ці прекрасні квіти, помилуйтеся ними і розка-
жіть усім, що їх потрібно оберігати.

• Тест.
Яку користь приносять кімнатні рослини? Оберіть пра вильну від-

повідь.
а) Очищують повітря;
б) заповнюють порожні місця;
в) зволожують повітря;
г) знищують шкідливих комах;
д) збагачують повітря киснем;
е) прикрашають кімнату;
и) лікують.
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• Поради «Ти у лісі».
Хто із вас не любить ходити лісом, збирати гриби і ягоди?
Спілкування із природою є дуже корисним для здоров’я людини. Од-

нак природа приховує в собі і багато небезпек. Можна отруїтися отруй-
ними ягодами або принести додому отруйний гриб, переплутавши його 
із їстівним. Щоб цього не трапилося, запам’ятай:

1) Збирай тільки знайомі тобі гриби і ягоди. 
2) Не куштуй незнайомі тобі ягоди і гриби. 
3) Завжди запитуй дорослих, чи їстівні гриби і ягоди, які ти зібрав  

у лісі. 
4) Прагни запам’ятати, які гриби і ягоди їстівні, а які — ні. 
5) Не знищуй неїстівні гриби. Вони отруйні для людини, а дикі твари-

ни ними лікуються.
• Гра «Життя дерев».

Діти розподіляються на групи й отримують картки з різноманітними 
фразами про життя дерев і рослин, наприклад:

1) Дерево радіє сонцю.
2) Дерево гнеться під ураганним вітром.
3) Із дерева обпадає листя.
4) Дерево слухає пісні птахів.
5) На дереві розкриваються бруньки.
6) Дерево лікує дятел.

Діти повинні змалювати мімікою і жестами ситуацію, описану на їх 
картці. Всі інші відгадують, що відбувається з деревами.

• Творча робота «Вирощуємо рослини».
Запропонуйте дітям провести дослід. Кожний із них повинен по-

ставити цибулину в банку з водою. Протягом деякого часу діти повин-
ні спостерігати за своїми цибулинами, записувати і замальовувати свої 
спостереження. Через деякий час діти розповідають про свої спостере-
ження і відповідають на питання:

— Чому деякі цибулини «худнуть», а деякі — ні?
— Від чого це залежить? 
— Чи залежить зростання зелені з цибулини від того, в яку банку її 

поставили?
— Чи залежить зростання зелені з цибулини від освітлення і темпе-

ратури в кімнаті? 
— Чи потрібно щодня змінювати воду в банці? 
— В яких умовах зелень майже не з’являється?
аналогічні спостереження можна провести з будь-якими кімнатни-

ми рослинами або квітами.
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УроК 21 
тема. вшанування рослин. Будь рослинам другом

мета: збагатити знання дітей про довкілля, в якому вони живуть, про 
охорону і збереження природи рідного краю, а також про охорону рос-
лин; ознайомити з системою цінностей у ставленні до природи; розповіс-
ти про оспівування в усній народнопоетичній творчості рослин, якими 
прикрашали садибу (калина, верба, чорнобривці, мальви), якими лікували-
ся (звіробій, подорожник, татарське зілля, чебрець); спрямовувати прак-
тичну діяльність учнів, пов’язану з охороною та збереженням природних 
багатств; виховувати дбайливе ставлення до рослин; вчити дотримувати-
ся правил культурної поведінки серед природи.

На уроці можна використати наочні посібники та демонстраційні 
матеріали видавництва «ранок»: демонстраційний матеріал «Я і Украї-
на. Природознавство».

Хід уроку

1. Вправа «Погода».
— Який сьогодні день? 
— Які число і місяць? 
— Який стан неба? 
— Чи був вітер, коли ви йшли до школи? а опади? 

2. Відгадування загадок.
• Котики-воркотики в мене на вікні. 

Котики-воркотики — гості весняні. (Вербові котики)
• У вінку зеленолистім, 

У червоному намисті 
Видивляється у воду 
На свою хорошу вроду. (Калина) 

3. робота за підручником (С. 61–62).
1) Учитель читає текст (С. 61), учні розглядають малюнки.

— Які рослини здавна шанують в Україні? 
— Назвіть серед них дерево, кущ, квітку. 
— Де росте верба? 
— Що копали під вербою? 
— Чому шанують вербу? 
— Чим вам подобається верба?

2) Учні вивчають і пояснюють народну мудрість.
Далі учитель читає про рослини, якими прикрашали садибу, про ос-

півування цих рослин в усній народнопоетичній творчості.
— Якими рослинами прикрашали садибу? 
— Які рослини використовують як ліки? 
— Як оспівує народ ці рослини? 
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3) Читання вірша Марії Познанської «Калинонька».
— Де росте калина? 
— Яке намистечко має калина? 
— Для чого використовують плоди калини?
Учні розглядають малюнки рослин (С. 62), називають їх. 
— Які квіти можна зустріти на лісових галявинах? 
— а чи знаєте ви, яких квітів не можна зривати, як скласти букет, 

щоб він був гарним? 
— З яких квітів не можна плести віночки?

4. Вправа «Мікрофон».
— З яких рослин не можна складати букети, плести віночки?
Висновок. Таких рослин, як конвалія, сон-трава, дзвіночки, підсніж-

ники, проліски у наших лісах обмаль, тому вони охороняються законом 
і занесені до Червоної книги України. 

Фізкультхвилинка
ПОДОрОЖ ДО ЛІСУ
Петрик йшов, йшов, йшов   
(ходьба на місці)
І суницю знайшов.         
(Нахилитися вперед.)
З’їв і далі пішов.           
(Показати.)
Петрик йшов, йшов, йшов
І горішок знайшов.
Підняв і далі пішов.
Петрик йшов, йшов, йшов
І грибочок знайшов,
Поклав у корзинку
Й додому пішов.

5. робота в зошиті з друкованою основою (С. 49, завдання 4).
Учні розглядають малюнки і читають назви рослин, які потребують 

охорони.
— Чому необхідно охороняти рослини?

6. Учитель читає вірш Петра Сиченка «Вмійте любити природу» (С. 63).
— Які поради дає автор? 
— Чому потрібно оберігати квіти, дерева і трави?
Учні розглядають малюнки (С. 63); складають речення; міркують, чи 

правильно вчиняють діти; дають поради хлопчикові, який зламав дерево. 
7. робота у зошиті з друкованою основою (С. 49, завдання 3).

— Що робить лисенятко? 
— Що робить мишенятко? 
— Що роблять поросята? 
— Що робить людина? 
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— Як ви розумієте вислів: «Будь рослинам другом»? 
— Що загрожує зеленому другові? 

8. Підсумок уроку.
— Які рослини здавна шанують в Україні? 
— Які дерева є символом України? 
— Який кущ є символом України? 
— Назвіть улюблені квіти українців? 
— Чому говорять, що без верби і калини нема України?
На уроці можна також використати такі завдання.

ПрО ТаТарСЬКЕ ЗІЛЛЯ

По берегах річок, на болотистих луках часто трапляється рослина-ле-
генда історичного минулого нашої країни. Ця рослина залишилася згад-
кою про сумні часи татарської навали. але, незважаючи на це, в Україні 
її люблять і шанують. Її пахучим листям стелять долівки в хатах, а коре-
невище використовують для лікування різних хвороб.

Ця легендарна рослина називається татарське зілля або аїр трос-
тинний.

Татари вважали, що аїр очищує водойми, і там, де він росте, можна 
пити воду і напувати коней. Тож вони повсюдно возили із собою коре-
невища аїру. Перепливаючи річку на конях, кидали кореневища у воду, 
де вони швидко вкорінювалися і давали життя новим рослинам.

СОН

Серед весняних квітів, що прикрашають наші ліси, сон — одна з най-
красивіших. На вкритому шовковистими волосками стебельці розкри-
вається чарівна квітка фіолетового кольору, схожа на невеличкий тюль-
пан. Цвіте сон у квітні–травні. розцвітає так рано тому, що ще з минуло-
го літа і восени запасає в своєму товстому кореневищі поживні речовини. 
Важко буває весняним квітам, коли повертаються морози. Та сону вони 
не страшні. Сріблясті волоски, наче шубка, прикривають його від холодів,  
а квітка на морозі закривається і поникає. Сон прикрашає весняний ліс, 
а тому його не можна рвати. Хай цю красу побачать й інші люди. 

ПрО КаЛИНУ

Образне народне прислів’я говорить: «Без верби і калини нема Украї-
ни». росте калина по лісах, в гаях, дібровах, на узліссях – по всій Україні. 
Її садять коло хати. Калина – неодмінний атрибут оселі українця. 

Існує така легенда про калину. Було це дуже давно. Налетіли на нашу 
землю турки і греків чимало. Головного їхнього воєводу-грека було по-
ранено отруйною стрілою. Тому, хто його вилікує, пообіцяли нагоро-
ду, яку сам собі забажає. але ніхто не міг цього зробити. Тоді прийшла 
в табір дівчина в убогій одежі, але дуже красива. Звали її Пелагея. Вона 
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пообіцяла вилікувати грека, але взамін він мусив поклястися, що біль-
ше не прийде на нашу землю. Так і сталось. Воєвода забрав її у Грецію, 
і була вона там царівною трав. У Пелагеї була сестра Калина. Прощаю-
чись із сестрою, Пелагея сказала: «Твоїм іменем, сестро, назву цю рос-
лину, яку найбільше люблю, бо росте вона у наймальовничіших куточ-
ках, над чистими струмками, в гаях. Коли вона цвіте, то соловейко про-
славляє її красу, а восени на ній — дивні кетяги ягід, ніби налиті кров’ю 
нашої землі». Ті ягоди звуться калиною. До того ж, насіння калини схо-
же на серце.

• Про вербу.
Пухнасті вербові котики — символ краси. Котики-воркотики в мене 

на вікні. Котики-воркотики — гості весняні. Не глядить на котиків лиш 
вусатий кіт. Мабуть, зна, що котики — це вербовий цвіт.

Верба — одне з найулюбленіших у народі дерев. Здавна вона супро-
воджує людські поселення й оселі. 

Люди давно помітили: де ростуть верби, там чисті джерела, бо верба —
природний фільтр усіляких домішок. У лісі воду для життя брали також 
під вербою. Де копали колодязі, на дно клали вербову дощечку.

Існує така легенда про вербу. Одна жінка вдень жила із своєю 
сім’єю, а на ніч перетворювалась на вербу. аж ось про це дізнався її 
чоловік та й зрубав вербу — тоді й жінка померла. І тільки материнсь-
ка любов продовжувала жити в цьому дереві. Зроблена з цього дере-
ва колиска заколисувала осиротілого хлопчика, а коли він підріс, то 
зробив собі сопілку зі старої верби. І сопілка та розмовляла з хлопчи-
ком, як ніжна мати.

• Приказки і прислів’я про вербу.
Де верба, там і вода. Гнучка, як лоза. Зігнувся, як верба над водою. 

Така правда, як на вербі груша. Верба, як трава, ти її покосиш, а вона зно-
ву виросте.  Де не пройде, золоті верби ростуть. Високий, як лоза, дур-
ний, як коза. Де срібліє вербиця, там здоров’я водиться. Добра, як з кур-
ки молока, а з верби петрушки.

• Загадки.
1) Навесні зацвітає,
 Влітку засмагає,
 Червоне намисто
 Восени вдягає. (Калина)
2) Стоїть дід над водою
 З білою бородою,
 Тільки сонечко пригріє,
 Борода почервоніє. (Калина)
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• Чи знаєш ти?
Природі важко боротися з викинутими у лісі консервними банка-

ми, поліетиленовими пакетами та будівельним сміттям. Консервна бан-
ка пролежить кілька десятків років, отруюючи ґрунт, а осколок пляшки, 
як маленьке збільшувальне скло, у суху спекотну погоду може виклика-
ти пожежу.

Вогнище, розпалене людьми, лишає на землі опік, що довго не за-
гоюється. Тільки через 3 роки місце вогнища по чинає заростати мохом, 
грибами, а вже потім з’являються перші трави.

• Поради «Щоб не трапилось біди».
Всі пожежі в лісі починаються через якусь зовнішню причину. Часто 

випадкова блискавка підпалює ліс, але найчастіше людина.
Найтиповіші випадки виникнення лісової пожежі: кинутий сірник, 

недопалок; туристи, що розводили вогнище в місцях із сухою травою, 
під деревами.

Пам’ятай!
1. Пожежа — найбільша небезпека в лісі. Тому не розводь багаття без 

дорослих. 
2. Не розпалюй багаття на сухій траві чи поряд із сухими деревами.
3. Багаття ретельно засипай землею чи заливай водою. Не залишай тлію-

чі вуглинки.
4. Не пустуй із вогнем. У суху жарку чи дуже вітряну погоду достатньо 

одного сірника або іскри від феєрверку, щоб ліс загорівся. 
• Вправа «Коло».

— Якби вас призначили головним озеленювачем міста, то які дерева 
і квіти ви посадили б в своєму місті і чому?

• Гра «В місті і в лісі».
Діти розподіляються на пари. Одна дитина в парі грає роль квітки, 

яка живе в місті, а інша — роль квітки, що живе в лісі. В сценці діти роз-
повідають про життя своїх квітів. Потім обговоріть із дітьми, як люди по-
винні ставитися до квітів і дерев.

• Гра «Про що говорять квіти і дерева».
Запропонуйте дітям уявити себе луговими квітами (деревами) і поду-

мати, про що можуть розмовляти квіти (дерева) між собою, з небом, ко-
махами, сонцем, деревами тощо.

Діти повинні описати ті або інші розмови квітів або дерев. За описа-
ми одне одного діти вгадують, хто і з ким розмовляв.

• Малюнок «Життя квітки».
Запропонуйте дітям уявити, що на один день вони перетворилися на 

яку-небудь квітку. 
Завдання: намалювати себе у вигляді цієї квітки і розповісти про своє 

життя. Із робіт дітей скласти альбом: «Ми — квіти».
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УроК 22
тема. тварини 
мета: сприяти створенню теоретичної бази для інтелектуального 

розвитку молодших школярів; розширити та уточнити знання учнів про 
різноманітність тварин, умови їх проживання; вчити наводити приклади  
і розпізнавати тварин найближчого оточення; формувати вміння порів-
нювати тварин, групувати їх за способом пересування, середовищем 
існування; сприяти розвитку спостережливості, мислення дитини, уяви, 
пам’яті; прищеплювати почуття шанобливого ставлення до тварин.

На уроці можна використати наочні посібники та демонстрацій-
ні матеріали видавництва «ранок»: плакати «Тварини України», «Пта-
хи України», демонстраційні матеріали «Тварини України», «Птахи Ук-
раїни», «Комахи».

Хід уроку

1. Вправа «Погода».
— Який сьогодні день? 
— Які число і місяць? 
— Який стан неба? 
— Чи був вітер, коли ви йшли до школи? а опади? 
— Як змінилась погода за цей тиждень? 
Із метою оцінки рівня знань учнів і визначення, наскільки вони 

обізнані з темою взагалі, проведіть гру «Що ми знаємо про тварин». 
Ймовірно, що діти не зможуть відповісти на всі запитання. Та й від-
повіді можуть бути помилковими. але мета гри — акцентувати увагу на 
змісті питань, які будуть розглядатися на уроці, а не на отриманні пра-
вильної відповіді. 

Попросіть дітей утворити коло і по черзі відповісти на питання: 
— Яких диких тварин ви знаєте? 
— Яких домашніх тварин ви знаєте? 
— Назвіть відмінності між дикими тваринами або птахами і домаш-

німи.
— Назвіть схожість між ними. 
— Чим харчуються хижаки? 
— Чим харчуються домашні тварини? 
— Чим харчуються птахи?
За правильну відповідь дитина отримує бал. Перемагає той, що на-

брав більшу кількість балів.
2. робота з малюнками і загадками.
• Він із казки, 

Він із пісні, 
В нього зубки, 
Як залізні. 
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Капустину 
Він гризе, 
Зветься звір 
На букву З. (Заєць)

• Без води не може жить. 
Має рот, та все мовчить. (Риба)

• Влітку медом ласував,
Досхочу малини мав,
а як впав глибокий сніг,
Він поспати трохи ліг. (Ведмідь)

• Вік свій ходить з клунками,
Та ще сідають на нього з мішками. (Верблюд)

• Колючий клубочок
Прибіг у садочок. 
В нього стільки голочок, 
Як на небі зірочок, 
але не мав, бідний, нитки, 
Не пошив шапки, свитки, 
рукавичок, чобіток,
Сів, та й плаче. (Їжачок)

• Літає крилами, ходить ногами, 
 Висить догори лапками. (Кажан) 
• Хвостик, як ниточка, сама — як калиточка, 
 а очі, як — насінинки. (Миша) 
• Хто на собі свій будинок носить? (Слимак, черепаха) 
• Хоч не шию я ніколи, 
 а голок завжди доволі. (Їжак) 
• Колючий клубочок прибіг у садочок. (Їжак) 
• Ніс — як у свинки, 
 Та колючі щетинки. (Їжак) 
• Влітку сіренький, а взимку — біленький. 
 Довгі вуха має, швидко в лісі стрибає. (Заєць) 
• Кинув на палку, піймав не галку, 
 Скубу не пір’я, їм не м’ясо. (Риба) 
• Що то воно: в воді водиться, з хвостом родиться,
 а як виростає, хвіст відпадає? (Жаба) 
• Тисяча тисяч бондарів 
 Pоблять хати без дворів. (Мурахи) 
• Летить — пищить, сяде — мовчить. 
 Хто його вб’є, той кров свою проллє. (Комар) 
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• Із одним вікном хатина, 
 роботяща в ній родина, 
 По квітках усе літають, 
 Мед пахучий добувають. (Бджоли, вулик) 
• Не руками скувалося, 
 Не руками і ткалося. 
 Десь далеко уродилося, 
 У куточку вмостилося. 
• Сидить злодій тихо-тихо, 
 Комусь буде лихо-лихо. (Павутиння і павук) 
• Сам чорний, та не ворон,
 Є роги, та не бик. 
 Шість ніг без копит. (Рогатий жук) 
• Без сокири і без рук, а дім будує. (Птах) 
• Уночі гуляє, а вдень спочиває. 
 Має круглі очі, бачить серед ночі. (Сова) 
• Вірно людям я служу, 
 Їм дерева стережу, 
 Дзьоб міцний і гострий маю, 
 Шкідників ним здобуваю. (Дятел) 
• Які ноги заввишки, такий ніс завдовжки, 
 Хату на хаті має, всім жабам рахунок знає. (Чорногуз) 

— Як назвати одним словом відгадки?
Висновок. Тварин є дуже багато. Всі вони різні.

Фізкультхвилинка
ЗаЙЧЕНЯТа

Забавлялись зайченята,     
(встати, підняти руки вгору, потягнутися)
Виглядаючи маму і тата.     
(Руки на пояс, повторити вліво-вправо з присіданням.)
Ось так — лапку до лапки,  
(поплескати в долоні) 
Ось так — шапку до шапки,  
(руки до голови — вгору)
Ось так — вусом потрусим,  
(похитати головою)
Так, так, так!               
(Пострибати.)

3. робота за підручником (С. 64).
Учитель читає текст, вміщений у підручнику.
— Яка мурашка? 
— Який лось? 
— На що схожий метелик? Їжак? Вуж? 
— Який вовк? Яка лисиця?
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Учитель пропонує учням розглянути малюнки у підручнику, назва-
ти зображених тварин. розповісти, хто з них літає, плаває, ходить, стри-
бає, повзає.

У ч и т е л ь. Однією з відмінностей тварин від рослин є те, що тва-
рини можуть утекти, полетіти або попливти від своїх переслідувачів.

Крім того, у багатьох тварин є можливість сховатися у своїх норах  
і лігвищах. але є тварини, що, так само, як і рослини, не можуть бігати. 
Наприклад, корали, які живуть у морях та океанах.

4. робота із загадками.
• По полю гасає, овечок хапає, та всіх лякає. (Вовк) 
• Прийшла кума із довгим віником

На бесіду із нашим півником,
Схопила півня на обід.
Та й замела мітлою слід. (Лисиця)

• Сам вечірньої години 
Заховався в кущ калини. 
Та на дудочці одну 
Грає пісню чарівну. (Соловей) 

• Я руда і невеличка,
Дуже схожа на лисичку, 
Та курей не поїдаю, 
По деревах лиш стрибаю. (Білка)
— Де живуть ці тварини? (У лісі) 
— Які ще тварини живуть у лісі? 

5. робота за підручником (С. 65).
Учні розглядають малюнки, називають зображених тварин. Користу-

ючись умовними позначками, розповідають, де живуть ці тварини, а та-
кож розповідають про тварин, які живуть поруч із людиною.

6. робота у зошиті з друкованою основою (С. 50–51).
Учні за малюнками відзначають, де зустрічаються ті або інші твари-

ни, знаходять зайвих, поділяють на групи: дикі і свійські.
7. Підсумок уроку.

— До якої природи належать тварини (живої чи неживої)? Чому? 
— На які групи поділяють тварин? 
— Назвіть, яких ви знаєте звірів, птахів, комах, риб, плазунів? 
— Які загадки про тварин ви знаєте?
На уроці можна використати такі завдання.

• Гра «Лісові характери».
Попросіть дітей написати на листочках:

1) хто в лісі найголовніший; 
2) хто в лісі найхитріший; 
3) хто в лісі найсильніший; 
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4) хто в лісі найсміливіший; 
5) хто в лісі найдобріший тощо. 

Потім  попросіть дітей пояснити  свої думки. 
Висновок. У лісі живуть дикі тварини.

• Робота з додатками (С. 104–105).
1. Учитель читає вірш Катерини Перелісної «Чапля».

— Де живе чапля? 
— Чим вона живиться?
2. Читання вірша Петра ребра «Чому заєць косоокий». 
— Чим живиться заєць?
— Де він знаходить собі їжу? 
— Кого боїться заєць? Чому? 

• Загадки.
1) У зеленому жакеті репетує в очереті. (Жаба)
2) Хоч і плавати мастак, а не риба і не рак. (Пуголовок)
3) Хвіст залишає, а від ворога втікає. (Ящірка) 
4) Маленьке, сіреньке, а хвостик, як шило. (Миша) 
5) Хто на собі ліс носить? (Олень) 
6) Хто спить, а очей не заплющує? (Заєць) 
7) Повзун повзе, на базар голки везе. (Їжак) 
8) Без рук, без ніг, а по землі ходить. (Змій) 
9) Є крила, а не літає. (Риба) 

10) Двічі родиться, а раз умирає. (Птах) 
11) Б’ється, стука молоток, поправляє нам садок. (Дятел)
12) Сидить у куточку і тче сорочку. (Павук) 
13) Хто мене вб’є, свою кров проллє. (Комар)
14) Пролетіло на хвості, та й сховалось в хворості. (Білка) 

• Гра «Хто де живе».
Діти утворюють коло, вчитель запитує всіх дітей по черзі: які твари-

ни або птахи живуть в лісі (в полі, на лузі, в морі, в пустелі)? Діти по чер-
зі перераховують цих тварин. Той, хто не зміг назвати тварину, залишає 
коло. Перемагає гравець, який останнім залишився в колі.

УроК 23
тема. тварини в житті людей

мета: розкрити цінність тварин для людини; розповісти, що люди 
отримують від тварин; сприяти формуванню в учнів потреби до пізнан-
ня світу, засвоєння емпіричних та узагальнених уявлень і понять, які ві-
дображають основні властивості й закономірності реального світу, роз-
ширюють пізнавальний досвід; прищеплювати повагу до тварин.



1 клас 125

На уроці можна використати наочні посібники та демонстраційні ма-
теріали видавництва «ранок»: плакат «Хто поруч живе», демон страційні 
матеріали «Свійські тварини і птахи», «Продукти харчування», «Одяг. 
Взуття».

Хід уроку

1. Вправа «Погода».
— Який сьогодні день: ясний, хмарний, похмурий? 
— Яке небо? 
— Які опади? 
— Який вітер? 
— Яка температура повітря? 
— Що змінилось порівняно з минулим тижнем? 

2. робота із загадками.
• У воді купалась, а сухою зосталась. (Качка) 
• Голодна — мукає, сита — жує, 

Всім дітям молоко дає. (Корова) 
• Двічі родився, у школі не вчився, 

а години знає. (Півень)
• Кругом бочки бігають клубочки. (Курчата і квочка)

— Як назвати загальною назвою відгадки?
3. робота за підручником (С. 66).

Діти розглядають малюнки, називають свійських тварин. розповіда-
ють, що з намальованого людина одержує від тварин.

— Що дає корова? 
— Що дає вівця? 
— Що дає свиня? 
— Що дає гуска? 
— Що дає курка? 
— Що дають курчата і півень?
— Із чого виготовлені кросівки? 
— Із чого виготовлений светр? 
— Із чого виготовлена тканина? 
— Із чого виготовлені рукавички і шкарпетки? 
— Із чого виготовлені портфель, гаманець і сумка? 
— Із чого виготовлений сир? 
— Із чого виготовлена ковбаса? 
— Із чого виготовлені консерви?

Фізкультхвилинка
Сірий котик міцно спав,
Навіть пісню не співав.
Та нарешті стрепенувся
І довкола озирнувся.
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Став смачненько потягатись
І чистенько умиватись.
Порозчісував він вуса
Довгі-довгі, русі-русі.
Зуби й кігті нагострив
Й до комірчини побрів,
Буде мишку полювати
І добро оберігати.
Й ми, як котик, відпочили,
Щоб зміцніли наші сили.
  (Л. Кондрацька)

4. робота у зошиті з друкованою основою (С. 52, завдання 1).
Учні розповідають за малюнками про роль тварин в житті людини.
— Які тварини дають нам їжу? 
— Які тварини дають нам одяг? 
— Які тварини дають нам взуття? 
— Які тварини дають нам предмети побуту? 
— Які тварини працюють разом із людиною?
Висновок. Тварини необхідні людині для існування. Вони дають цін-

ні і необхідні продукти харчування (м’ясо, молоко, яйця, мед); вовну та 
шовк для виробництва тканин, хутро для пошиття одягу, шкіру для взут-
тя; ліки, якими лікують різні хвороби людини (зміїна і бджолина отру-
та, мед, борсучий жир).

Тварини — це помічники людини у важкій роботі (коні, осли, верб-
люди); це чудовий настрій, коли ви чуєте спів солов’я, чи спостерігає-
те в лісі за білкою, яка спритно стрибає з гілки на гілку і з цікавістю ди-
виться на вас.

5. Читання вірша Олени Пчілки «Метелик».
— Кого побачили діти? 
— Яким він був? 
— Чому метелик метушиться? 
— Що нам дають метелики? (Задоволення)

6. Підсумок уроку.
— Що люди одержують від тварин? 
— Як називають таких тварин? 
— Де вони живуть? 
— Назвіть продукти харчування тваринного походження. 
— Назвіть предмети одягу, взуття, побуту, сировину, які дають тва-

рини. 
— Які загадки про свійських тварин ви запам’ятали?
На уроці можна використати такі завдання.

• Робота в групах.
Опишіть будь-яку свійську тварину. Яку користь вона дає людині?
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• Загадки.
1) Хто із води виходить сухим? (Гуска, качка) 
2) Йде в поле — як дощечка, а з поля — як бочечка. (Корова) 
3) Хто боком спить, а лежачи їсть? (Свиня) 
4) Хто родиться з бородою? (Коза, цап) 
• Гра «Тварини — наші друзі».

Попросіть дітей перерахувати, які тварини можуть бути вірними дру-
зями людини. Запишіть все перераховане дітьми на дошці.

розподіліть дітей на пари. Один учень у парі — людина, інший — його 
вірний друг (наприклад: кінь, собака, кішка, птах). Діти повинні приду-
мати сценки про те, як та або інша тварина була корисною для людини 
у скрутну хвилину.

УроК 24
тема. іменна книжка тварин 

мета: познайомити учнів із традиційними кличками тварин, які жи-
вуть поряд з людиною; сприяти розвитку спостережливості, мислення, 
уяви, активності дітей; розповісти їм, як створити іменну книжку тварин; 
спонукати до спостереження за тваринами, до читання казок про них; 
спрямовувати практичну діяльність учнів, пов’язану з дбайливим став-
ленням до домашніх тварин; вчити піклуватися про них.

На уроці можна використати наочні посібники та демонстраційні ма-
теріали видавництва «ранок»: демонстраційний матеріал «Свійські тва-
рини і птахи».

Хід уроку

1. Вправа «Погода».
— Який сьогодні день? 
— Які число і місяць? 
— Який стан неба? 
— Чи був вітер, коли ви йшли до школи? а опади? 

2. робота із загадками.
• Хто з хвостиком, із вушками, 
 В кого лапки з подушками? 
 Як ступа, ніхто не чує, 
 Тихо крадучись полює. 
 І маленькі сірі мишки 
 Утікають геть від... (кішки.) 
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• Лежить на сіні, сама не їсть й іншим не дає. (Собака) 
• І вдень, і вночі у кожусі на печі. (Кіт) 

— Яка загальна назва цих тварин? 
— У кого живуть дома кішка або собака? 
— Які вони мають клички? 

3. робота за підручником (С. 67).
Учні розглядають малюнки, називають тварин і дають їм клички. 
— Де живуть ці тварини? 
— Які ще тварини можуть жити поряд із людиною? 
Тварини — це наші вірні друзі: собаки, кішки, хом’яки, папуги, че-

репахи, рибки.
4. Створення книги «Клички тварин».

Учитель пояснює, що для створення іменної книжки тварин потрібно 
зробити фотографії, або намалювати своїх улюбленців, або розмістити 
фотографії чи малюнки у альбомі. Підписати їх, зазначивши клички. Це 
можуть бути корови, телята, лошата, коти, собаки, хом’яки, папуги, че-
репахи, рибки.

Діти відгадують загадку про котика. 
— Чи вміють тварини говорити? 
— Де тварини завжди говорять? (У казках)
Учні пригадують, в яких казках кіт є головним героєм.
Проводиться робота за ілюстраціями до казок «Котик і Півник» та 

«Лисичка і Журавель». 
— До якої казки перша ілюстрація? 
— Де жили Котик і Півник? 
— Що трапилося із Півником? Чому? 
— Хто його врятував? 
— Яким був Котик? а Півник? 
— До якої казки друга ілюстрація? 
— Чи дружили Лисичка з Журавлем? 
— Хто першим запросив друга у гості? 
— Як пригощала Лисичка Журавля? 
— Як Журавель пригощав Лисичку? 
— Чому зіпсувалася їхня дружба?
Діти називають інші казки, в яких головними дійовими особами  

є тварини.

Фізкультхвилинка
ВЕДМЕЖаТа

Ведмежата в лісі жили, 
Головою вертіли.
Ось так, ось так — головою вертіли.
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Ведмежата мед шукали,
Дружно дерево гойдали,
Ось так, ось так — дружно дерево гойдали.
Перевалюючись ходили
Та із річки воду пили.
Ось так, ось так — та із річки воду пили.
Ну, а потім танцювали,
Вище лапи піднімали.
Ось так, ось так — вище лапи піднімали.

5. робота у зошиті з друкованою основою (С. 53, завдання 3).
Діти розглядають малюнки тварин, що живуть поряд із людиною, да-

ють їм клички і позначають стрілками, чим їх можна нагодувати. Знахо-
дять, яка тварина є зайвою.

6. Підсумок уроку.
— Які тварини є у вас дома? 
— Які у них клички? 
— Які свійські тварини є у вашої бабусі у селі? 
— Що вони їдять? 
— Яких тварин можна тримати вдома? 
— Як їх доглядати? 
— Чому не можна підходити до тварин, коли вони їдять, б’ються або 

граються одне з одним? 
— Які загадки про тварин ви запам’ятали?
На уроці можна також використати такі завдання.

• Бесіда «Тварини навколо нас».
— Ти, звичайно, бачив багато фільмів про дружбу людини із собакою. 

У цих фільмах собаки добрі і обов’язково люблять дітей. Та в житті не все 
буває так добре, як в кіно. Собаки на вулиці трапляються злі, вони мо-
жуть покусати і дорослого, і дитину. але навіть дресирований собака може 
вкусити, якщо людина неправильно поводиться. До речі, в цьому випад-
ку небезпечною може виявитися і кішка. Тому запам’ятай прості… 

Правила поведінки із кішками і собаками
1) Не нав’язуйся тварині в друзі, якщо вона дружити не хоче — гар-

чить, шипить.
2) Не чіпай собаку або кішку, коли вони їдять або когось охороняють — 

особливо своїх дитинчат.
3) Не штовхай і не нападай жартома на хазяїна собаки — собака жарт 

зрозуміє по-своєму.
4) Не тікай на вулиці від собаки.
5) Не гладь незнайомих тварин. 
6) Будь ввічливим із чужим собакою або кішкою, якщо ти в гостях. Про 

те, чи можна з ними грати, запитай у господаря.
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7) Твій власний собака або кішка може багато витерпіти від тебе, та межа 
терпіння є й у них.

8) Гуляючи зі своїм собакою, вчи його бути ввічливим. 
9) Якщо собака рветься з повідка і гавкає на перехожих, він не винний. 

Просто його господар — не зовсім вихована людина.
10) Людям чомусь здається, що кусаються здебільшого бродячі тварини. 

але лікарі говорять інше: з кожних десяти вкушених вісім чоловік 
постраждали від своїх або сусідських собак і кішок.

11) Запам’ятай, що бродячий собака майже ніколи не нападає першим. 
Отже, винною досить часто буває сама людина, тому що неправиль-

но поводиться. Наприклад, якщо вона порушує правила поведінки, про 
які зараз говорили. або порушує межу, що охороняється собакою, — вхо-
дить у двір, який собака вважає своїм.

Звичайно у відповідь на гавкіт бродячого собаки досить нагнутися до 
землі (начебто за каменем) або взяти в руки палицю, щоб собака відско-
чив. Правда, скоріш за все, він ітиме на відстані і гавкатиме. Якщо ти побі-
жиш, то собака зрозуміє це як твою слабкість і схоче на тебе напасти. 

але це — на вулиці. Якщо ж собака захищає двір, то він може і напа-
сти. Отже краще вийти з двору або покликати тих, кого собака вважає гос-
подарями. Небезпечно також зустрічатися із собакою в будь-яких вузь-
ких проходах. Тут може вкусити навіть дресирований пес. Тому, якщо  
в під’їзді або ліфті тобі назустріч йде людина із собакою, краще зупини-
ся і пропусти їх. Всього один укус собаки, кішки або навіть миші може 
виявитися небезпечним для людини.

• Тест.
Якщо ти зустрінеш по дорозі собаку, то:

а) обійдеш її на безпечній відстані;
б) почнеш тікати;
в) будеш дражнити;
г) погладиш його.

УроК 25
тема. Живий куточок

мета: розширити знання учнів про тварин, які живуть поруч із люди-
ною; розвивати уміння спостерігати за тваринами, описувати зовнішній 
вигляд тварин найближчого оточення, доглядати за ними; сприяти роз-
витку активного пізнавального ставлення до природного оточення; вчи-
ти турбуватися про тварин у різні пори року, підгодовувати птахів.
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На уроці можна використати наочні посібники та демонстраційні ма-
теріали видавництва «ранок»: демонстраційний матеріал «Птахи Украї-
ни», «Свійські тварини і птахи».

Хід уроку

1. Вправа «Погода».
— Тепло чи холодно надворі? 
— Яке небо? 
— Чи є дощ?

2. робота над загадками.
• Попід ліжко у куточок 
 Покотивсь м’який клубочок. 
 Та з’явились очки, ротик. 
 Не клубочок це, а… (котик). 
• Як веселка кольоровий, 
 Має здібності до мови. 
 Слово птаху лиш скажіть, 
 Він його повторить вмить. (Папуга) 

— Яких ще тварин ми називаємо домашніми улюбленцями?
3. робота за підручником (С. 68).

Учні розглядають малюнки із зображенням кролика, собачки, чере-
пахи, розповідають, де вони живуть, яку приносять користь, коли жи-
вуть поруч із людиною. Діти дають поради, як доглядати за тими або ін-
шими тваринами.

4. робота у парах.
Один учень описують тварину, яка живе у нього дома, не називаючи 

її. решта дітей відгадує, хто це.
5. робота у зошиті з друкованою основою (С. 52, завдання 2).

Діти розфарбовують свого домашнього улюбленця і складають про 
нього речення.

6. Творча вправа «Пташина їдальня».
Поділіть дітей на групи. Всі діти — друзі птахів. Їм необхідно побуду-

вати в лісі зимову пташину їдальню, придумати рецепти різних пташи-
них блюд і розповісти, як вони готуються. На аркуші ватману діти ма-
люють пташину їдальню, а на його зворотній стороні пишуть рецепти 
різних блюд і дають їм назви (наприклад, пташині котлети: крихти хлі-
ба, мелені волоські горіхи і вівсяні пластівці перемішуються з молоком,  
і з них скачуються невеликі кульки). 

За малюнками дітей влаштувати виставку: «Годуємо птахів».
Запропонувати дітям побудувати годівниці для птахів й організувати 

справжню пташину їдальню.
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Фізкультхвилинка
рИБКИ

рибки весело плескались   
(руки над столом, долоні вниз)
В чистій свіженькій воді.   
(Торкнутися кожним пальчиком столу.)
То зігнуться, розігнуться,   
(стискати руки в кулачки)
То зариються на дні.        
(Струснути кистями рук.)

Далі учитель читає текст (С. 68).
— Як можна допомогти птахам взимку? 
— Чим їх можна підгодовувати? 
— Що не можна давати птахам?

7. Практична робота «Підгодовування птахів узимку».
Порадьте дітям разом із татом чи дідусем змайструвати годівничку 

для пернатих і піклуватися про них узимку.
8. Підсумок уроку.

— Яких тварин можна тримати вдома? 
— Як ви доглядаєте за ними? 
— Чи всі птахи відлітають на зиму у теплі краї? 
— Які птахи залишились зимувати у нас? 
— Чи легко їм узимку знаходити собі їжу? 
— Як люди допомагають узимку птахам? 
— Як ви гадаєте, де краще жити тварині: у квартирі чи на волі? 
— Які загадки про тварин ви запам’ятали?
На уроці можна також використати такі завдання.

• Читання вірша Володимира Лучука «Чорний жук» (С. 104).
— Де добре жити чорному жуку? 
— Чого він не хоче? 
— До кого звертається автор? 

• Читання вірша Олесі Журливої «Голуби» (С. 105).
— Чи любив Дмитрик голубів? Доведіть це словами тексту. 
— Чи раділи голуби? Чому? 
— Чи всім птахам добре живеться поряд з людиною?

• Загадки.
1) Тут і там вона літає, 

І на хвіст плітки збирає. 
Що довідається, — все 
Вмить по лісу рознесе. (Сорока) 

2) Жовтогруді щебетушки 
Мають чорні капелюшки, 
Сірі лапки, білі щічки, 
Називаються... (синички). 
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3) У червонім фартушку 
Птах стрибає по сніжку 
І розпитує синичку 
Про найближчу годівничку. (Снігур)

• Гра «Уявіть себе твариною».
Попросіть дітей уявити себе різними домашніми тваринами і написа-

ти про себе невелику розповідь, використовуючи наступні питання. 
— Яка їжа для вас є найулюбленішою? 
— Де ви якнайбільше любите спати? 
— Що якнайбільше любите робити? 
— Чи любите ви грати з людьми, гуляти? 
— Чи любите ви, коли вас миють? 
— Чи вмієте плавати?
Потім зберіть і зачитайте описи дітей. Діти повинні відгадати, про 

яку домашню тварину йде мова в тому або іншому випадку.
• Творча вправа «Розмови птахів».

розподіліть дітей на пари. Одна дитина в парі — птах, що залишається 
зимувати в місті або в лісі (горобець, голуб, снігур, клест, рябчик); інша — 
перелітний птах (грак, шпак, журавель, жайворонок, ластівка).

Діти повинні придумати невелику сценку-діалог між цими двома 
птахами.

Попередьте дітей, що в цьому діалозі кожний птах повинен розповіс-
ти  про  переваги свого життя.

Після того, як діти покажуть один одному свої сценки, обговоріть, 
яким птахам доводиться легше — перелітним або тим із них, хто зали-
шається на зимівлю.

розкажіть учням, що пізньої осені і взимку, коли вже немає насіння 
і ко мах, птахи змушені летіти у вирій. Із 700 видів птахів приблизно 600 
летять на зимівлю у вирій. Багатьох із них чекають дуже далекі перельо-
ти — до 12 тисяч кілометрів. Птахи, які харчуються комахами, летять пер-
шими. Це перелітні птахи— солов’ї, стрижі, зозулі, ластівки, дикі качки. 
Навесні вони знову повернуться у рідні місця. Птахи, які на зиму не від-
літають, а пристосовуються знаходити їжу під снігом, у корі дерев і ча-
гарників, називаються зимуючими.

• Проект «Годуємо звірів».
розподіліть дітей на групи і запропонуйте кожній групі витягнути 

картки з назвами або малюнками тварин та птахів.
Потім діти повинні придумати і намалювати годівниці тварин та 

птахів, малюнки яких вони отримали.
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Можна запропонувати всім групам придумати годівницю для одних 
і тих же звірів або птахів. Кожна група повинна захистити проект своєї 
годівниці та довести його переваги.

Перед виконанням цього завдання діти повинні уважно вивчити жит-
тя тих або інших звірів і птахів.

Годівниці, придумані та намальовані дітьми, можна зробити і вста-
новити в лісі.

УроК 26
тема. вшанування тварин

мета: створити передумови для усвідомле ного сприймання і засвоєн-
ня учнями соціальних та морально-правових норм, історичних, націо-
нально-культурних традицій ук раїнського народу; розповісти учням, яких 
птахів здавна шанують в Україні; вчити спостерігати за птахами; ознайо-
мити учнів з системою цінностей у ставленні до природи; виховувати по-
шану до птахів, інтерес до пізнання природи.

На уроці можна використати наочні посібники та демонстраційні мате-
ріали видавництва «ранок»: демонстраційний матеріал «Птахи України».

Хід уроку

1. Вправа «Погода».
— Який сьогодні день? 
— Які число і місяць? 
— Який стан неба? 
— Чи був вітер, коли ви йшли до школи? а опади? 

2. робота за підручником (С. 69).
Учні відгадують загадку, розглядають малюнки, називають зображе-

них птахів, описують їх.
Учитель читає текст, вміщений у підручнику.
— Яких птахів здавна шанують в Україні? 
— Про що сповіщає їх приліт? 
— За що шанують ластівку і лелеку? 
— Чи легко будувати затишне гніздечко? 
— Які ще турботи є у птахів? 
— Чи співають ластівки? а лелеки? 
— Які правила поводження з птахами здавна склав народ?
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Фізкультхвилинка
— Де Вороно-Каркароно, ти була? 
(Руки на поясі, а ноги переступають, 
ніби танцюють польку.)
— Що, Вороно-Каркароно, принесла?
(Ноги зупиняються, а руки роблять рухи 
від грудей уперед і назад 3 рази.)
— Покружляла,  покружляла угорі, 
(діти імітують рухи по колу)
Горобців порозганяла у дворі, 
(широкі рухи руками вправо, вліво)
Стріла півня — розбишаку-пісняра   
(імітують зустріч із півнем) 
І чкурнула, дременула із двора. 
(Займають місця за партою.) 

Учитель ще раз звертає увагу учнів на малюнок у підручнику, на пта-
шині гнізда.

— Хто з вас бачив лелече гніздо? 
— Де мостять ці птахи свої гнізда? (На стріхах хат, на високому де-

реві тощо) 
— Із чого роблять гніздо лелеки?

3. розповідь учителя. 
— Українці вважають, що лелеки, які оселилися на стрісі тієї чи іншої 

оселі, стережуть дім, приносять щастя цій сім’ї. Вони є оберегами тієї ро-
дини, на чиїй хаті вимостили гніздо. І, мабуть, лелеки, які поселилися на 
високому дереві край села, є оберегами усіх селянських родин. Лелеки — 
довірливі і вірні птахи. Навесні вони повертаються до своїх старих гнізд. 
Люди з радістю зустрічають лелек, влаштовують їм спеціальні пристрої 
на дахах, деревах (колеса, збиті дошки), щоб птахи оселялися тут.

— Де будують гнізда ластівки? 
— Із чого вони його роблять?
У ч и т е л ь. Ластівки будують гнізда із глини або ґрунту, змочують 

його слиною. Вони відшукують довге кінське волосся і шматочками гли-
ни приліплюють до гнізда. а другий кінець волосини намотують пташе-
няті на лапку, щоб воно не випало з гнізда… Звиті ластівками гнізда в бу-
динку віщують щастя господарям, руйнувати їх — гріх.

4. Підсумок уроку.
— Коли повертаються з вирію птахи на рідну землю? 
— Які з них прилітають першими? 
— Як люди зустрічають птахів? 
— Яких птахів здавна шанують в Україні? 
— За що люди шанують птахів?
— Які легенди, казки, пісні ви знаєте, де лелеки є дійовими особами?
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— Коли у птахів виводяться пташенята? 
— Яку користь приносять ластівки?
На уроці можна також використати такі завдання. 

• Загадки.
1) Які ноги, такий ніс, по болоту ходить скрізь,
 Хату на хаті має, жабам рахунок знає. (Лелека)
2) Майстер цей з’явився рано,
 На даху помудрував,
 І без цегли, і без крана
 Дім собі побудував. (Лелека)
3) Птах великий і красивий,
 Чорний або сніжно-білий,
 Гострий дзьоб, тоненькі ноги,
 Вернувся із далекої дороги. (Лелека)
4) Відлітають за моря,
 У краї далекі,
 На будинках гнізда в’ють. 
 Звуть же їх... (лелеки). 
5) Швидко скрізь цей птах літає, 
 Безліч мушок поїдає, 
 За вікном гніздо будує, 
 Тільки в нас він не зимує. (Ластівка)
• Чи знаєте ви? 

Ластівки, які у гарну погоду літають високо в небі, перед дощем по-
чинають літати низько над землею, майже торкаючись трав і кущів.

Як же птахи дізнаються про те, що буде дощ? Ластівки харчують-
ся мошками і метеликами. В суху погоду ці комахи літають високо. Пе-
ред дощем повітря наповнюється водяними парами і мошки вже не мо-
жуть піднятися високо над землею. Ластівки змушені спускатися до зем-
лі, щоб ловити комах.

• Народні прикмети, що пов’язані з тваринами.
Люди давно помітили, що зміни в неживій природі позначаються на по-

ведінці тварин. Так виникли народні прикмети, що пов’язані з тваринами.
1) Перед негодою корови протяжно ревуть.
2) Корова лежить довго — на теплінь.
3) Корова вдень спить — на дощ.
4) Гуска ховає дзьоб під крило — на мороз.
5) Снігур цвірінькає під вікном — на відлигу.
6) Кури у землі купаються — на негоду.
7) Перед дощем бджоли з вулика вилітають неохоче, вони сидять у них  

і голосно дзижчать. Навіть працьовиті мураш ки не поспішають на ро-
боту, а павуки нерухомо зависають у своєму павутинні. 
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УроК 27 
тема. Їх потрібно охороняти.  
Чи знаєш ти рослини і тварини 

мета: ознайомити учнів з охороною і збере женням природи рідного 
краю, із тваринами, які охороняються; підвести учнів до розуміння того, що 
життя людини залежить від природи, а здоров’я природи залежить від лю-
дини; розповісти учням як створити книгу «Скарги рослин і тварин; спря-
мовувати практичну діяльність учнів, пов’язану з охоро ною та збережен-
ням природних багатств; виховувати бажання турбуватися про тварин.

На уроці можна використати наочні посібники та демонстрацій-
ні матеріали видавництва «ранок»: демонстраційний матеріал «Приро-
да України».

Хід уроку

1. Вправа «Погода».
— Який сьогодні день? 
— Які число і місяць? 
— Який стан неба? 
— Чи був вітер, коли ви йшли до школи? 
— а опади? 
— Як змінилась погода за цей тиждень? 

2. робота за підручником (С. 70).
1) Учитель читає текст «Їх потрібно охороняти».

— Про яких тварин ми прочитали? 
— Де вони живуть? 
— Чому їм жити стає дедалі важче? 
— Що можна зробити, щоб врятувати ведмедів?
Учні розглядають малюнок, складають речення, розповідають, де 

можна побачити бурого ведмедя.
— Де йому краще живеться — на волі чи в зоопарку? 
— Чому потрібно охороняти тварин? 
— Героєм яких казок є ведмідь?

2) Читання вірша анатолія Костецького «Не хочу!»
— Чому хлопчик не хоче ловити метелика? 
— Чому він не буде рвати квітку лісову? 
— Чому хлопчик не образить ні стеблинку, ні гілку, ні травинку? 
— Який висновок можна зробити читачам?

3. робота у зошиті з друкованою основою (С. 54, завдання 2).
Учні називають відомих птахів, розповідають, де їх зустрічали, яких 

з них можна зустріти і влітку, і восени, і взимку.
Завдання 3 (С. 55)
Учні називають і розфарбовують тварин, які потребують охорони.
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Фізкультхвилинка
раВЛИК

Онде равлик повзе,         
(руки вниз, по черзі ліве і праве плече вперед)
Свою хатку везе.           
(По черзі ліве і праве плече назад.)
Хатка в равлика чудна —     
(руки до плечей, звести й розвести лікті)
На спині вона.                
(Показати.)
Коли равлик спочиває,—    
(руки до плечей, лікті розвести)
ріжки й ніжку в ній ховає.    
(Звести лікті, «сховати» голову.)

Далі учитель розповідає, як створити книгу «Скарги рослин і тварин».  
У ній повинно бути записано, які рослини і тварини потребують охорони.

4. Творче завдання «Побажання рослин і тварин».
Запропонуйте дітям уявити, що квіти, дерева і птахи вирішили на-

писати побажання людям. 
Завдання. Записати ці побажання. Потім із кращих побажань можна 

зробити красиві плакати і розвісити їх в парку або в лісі.
5. робота за підручником (С. 71).

Учні розглядають малюнки, називають рослини, пояснюють, що допо-
могло їм упізнати ці рослини; називають тварин, пояснюють, що допомог-
ло їм упізнати цих тварин; розповідають, де живуть зображені тварини.

6. Виконання пізнавальних завдань для допитливих (С. 109–110).
7. Підсумок уроку.

— Чим конкретно допомагає природі кожен із вас? 
— Чому на Землі зникають деякі рослини і тварини? 
— Чому природу потрібно оберігати?
На уроці також можна використати такі завдання.

• Поради «Будь природі другом».
Світ навколо тебе дуже привабливий та цікавий, і ти живеш у ньому, 

як у рідному домі, бо ти — теж частинка цієї природи. а щоб тобі було 
тут затишно і добре, то слід поводитися мудро, оберігати довкілля, бо без 
нього ми не зможемо жити. Потрібно допомагати природі відновлювати 
свої сили. І ти це можеш!

1) Посади деревце, щоб очищувало повітря. 
2) Посій квіточки, щоб радували твій зір. 
3) розчисти джерельце, воно чекає твоєї допомоги. 
4) Зроби з татусем шпаківню чи дуплянку для пташок. 
5) Змайструй сам годівничку для птахів на зиму. 
6) Люби цей світ, він чекає твоєї доброти, захисту, любові!
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• Вірші про охорону природи.
1) Все, що довкола тебе, є — 

Поля і гори, й ріки — 
Все на святій землі твоє 
Від роду і довіку.
Це ліс, що піснею дзвенить,
Коли весна прилине.
Метелик, що на цвіт летить 
До кущика калини.
Гаряче сонечко вгорі, 
а в нічку — зорі ясні, 
І клен крислатий угорі, 
І зірочки прекрасні.
Струмок і чисте джерело, 
Моря і океани... 
І небо, холод і тепло.
І дощики, й тумани.
Верба, що сумно до ставка 
Спустила довге гілля, 
а в небі хмаронька легка — 
Все це і є довкілля!
Он звір, он пташечка летить,
Жучок заліз на зілля. 
Усе прийшло у світ, щоб жить, 
Усе це й є довкілля!

2) Бережи краплину, бережи травинку,
Кожен крок свій на землі оберігай. 
Бережи тварину, бережи пташинку — 
І на землі тоді настане рай! 

• Гра «Вчимося любити природу».
Учитель промовляє фразу, а учні повинні сказати, любить або не лю-

бить людина природу і чому.
1) Людина вийшла з лісу з букетом конвалій.
2) Людина садить біля будинку дерева.
3) Людина кинула недопалок на землю.
4) Директор заводу поставив очисні фільтри на труби.
5) Водій миє машину на березі ріки.
6) Дівчинка кинула обгортку від морозива у сміттєвий кошик.
7) Діти вішають на дерева шпаківні.
8) Після відпочинку у лісі люди зібрали і зако пали сміття.
9) Хлопчик б’є пляшки.
• Гра «Плоди і листки».

Учитель роздає малюнки, з плодами і листками різних рослин. Учні 
знаходять свою пару: яким рослинам належать плоди та листки. Необ-
хідно мати малюнки і дерев, і кущів, і трав. 
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УроК 28 
тема. де ти живеш

мета: поповнити знання учнів про українське суспільство, довкіл-
ля, в якому живе дитина; дати учням уявлення про природні умови міс-
та (села); вчити називати місто (село), вулиці, свою домашню адресу; оз-
найомити учнів із різноманітністю природи, господарською діяльністю 
населення рідного краю; виховувати патріотичні почуття.

На уроці можна використати наочні посібники та демонстраційні 
матеріали видавництва «ранок»: демонстраційний матеріал «Моя краї-
на — Україна».

Хід уроку

1. Вправа «Погода».
— Який сьогодні день: ясний, хмарний, похмурий? 
— Яке небо? 
— Які опади? 
— Який вітер? 
— Яка температура повітря? 
— Що змінилось порівняно з минулим тижнем? 

2. Щоб підготувати учнів до сприйняття нового матеріалу, проведіть гру 
«Малюнки з виставки».
роздайте фотографії, листівки з краєвидами, архітек турними спору-

дами, пам’ятниками міста (села), де живуть діти. Запропонуйте учням 
відповісти на запитання:

— Як називається наше місто (село)? 
— Чи подобається вам наше місто (село)? Чим са ме? 
— Що в ньому особливого? 
— Що в ньому є такого, чого немає ніде? 
— Що ви зробили б для того, щоб наше місто (село) стало ще кращим?

3. робота за підручником (С. 72).
Учитель читає текст, вміщений у підручнику.
— Де розташоване найкраще місце на Землі? Чому?
— За якою адресою живе дівчинка Наталочка? 
— Де знаходиться це село?
Учні розглядають малюнок, складають речення. Називають свою до-

машню адресу. розповідають, у якому будинку живуть, а також чим їхній 
будинок відрізняється від інших. 

4. Читання вірша анатолія Камінчука «Батьківщина» у підручнику (С. 80). 
— Що чудового є в нашій Батьківщині? 
— Як вона називається? 
— Які поради дає поет?
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Учні розглядають малюнок, складають речення. розповідають, що 
особливого є в їхньому місті (селі). 

5. Гра «Нові назви».
Запитайте у дітей, хто з них знає, чому їхнє місто (село) так називаєть-

ся. Запропонуйте дати місту (селу) свої власні назви.

Фізкультхвилинка
ВЕСЕЛЕ СОНЕЧКО
Стало вранці ясне сонце, 
Зазирнуло у віконце. 
Ми до нього потяглися,
Ми всі дружно піднялися, 
Будем дружно присідати,
Сонечко розвеселяти.
Встали-сіли, встали-сіли,
Бачте, як розвеселили!
Стало сонце танцювати,
Нас до танцю припрошати. 
Нумо разом, нумо всі, 
Потанцюймо по росі!

6. робота у зошиті з друкованою основою (С. 56, завдання 1).
Учні розповідають, де вони живуть, а також знаходять і розфарбову-

ють відповідний малюнок.

Завдання 2 (С. 56)
Діти складають речення за малюнком, вписують свою домашню  

адресу.
7. робота за підручником (С. 74).

Запропонувати учням доповнити розповідь про своє місто або село 
за такими питаннями:

— Як називається річка, біля якої ви живете?
— Які є рослини у вашому місті чи селі?
— Які птахи в’ють гнізда біля твого дому? 
— Які рослини і тварини вашого краю потребують охорони?
Учні розглядають малюнки, складають речення, розповідають про 

працю дорослих там, де вони живуть. Вивчають і пояснюють народну 
мудрість.

8. робота за підручником (С. 75).
Учні розглядають малюнок «Дивне місто», складають речення, роз-

повідають, які є предмети зайвими, чого в місті не буває, що їм видало-
ся смішним.

9. Підсумок уроку.
— Як називається ваше місто (село)? 
— На якій вулиці розташована ваша оселя?
— Що вам відомо про походження назви рідного міста (села)? 
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— Що цікавого (особливого) є у вашому місті (селі)? 
— Чим займаються люди у вашому місті (селі)?
На уроці можна використати такі завдання.

• Прислів’я.
Та земля мила, де мати народила.
Кожному мила своя сторона.
рідна домівка, рідна сім’я — тут виростає доля моя. 
Де рідний край, там і рай.
Де не є добро, а вдома краще.

• Гра «Хвости». 
Закінчити речення.

1) Моє місто називається...
2) Центральна вулиця міста...
3) Я живу на вулиці...
4) У місті є такі парки:...
5) У місті виготовляють...
• Метод «Мікрофон».

— Що потрібно робити кожно му жителеві міста (села), щоб воно ста-
ло ще кращим?

• Читання вірша Іванни Блажкевич «Прилетів лелека».
— Як назвали лелеку? 
— Звідкіля він прилетів? 
— Про що клекотав лелека?

• Читання вірша Марії Познанської «Про нашу Україну».
— Що люблять діти в Україні?

УроК 29 
тема. пам’ятки старовини рідного краю. 
народні майстри. Хто живе поруч із тобою

мета: створити передумови для усвідомленого сприймання і засвоєння 
соціальних та морально-правових норм, історичних, національно-куль-
турних традицій ук раїнського народу; ознайомити учнів із виробами на-
родних майстрів; розвивати інтерес учнів до пізнання культури і тради-
цій рідного краю; викликати патріотичні почуття, негативне ставлення 
до руйнування або пошкодження об’єктів при роди, історичних пам’яток 
свого краю; виховувати в учнів кращі людські якості: поважати родичів, 
сусідів, допомагати їм, турбуватися про них; вправляти учнів у ввічли-
вому спілкуванні з ними; розвивати дружні стосунки зі своїми сусідами. 
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На уроці можна використати наочні посібники та демонстраційні 
матеріали видавництва «ранок»: демонстраційний матеріал «Українсь-
ке народознавство».

Хід уроку

1. Вправа «Погода».
— Який сьогодні день? 
— Яке число і місяць? 
— Який стан неба? 
— Чи був вітер, коли ви йшли до школи? а опади? 

2. робота за підручником. 
Учитель читає текст, вміщений у підручнику.
— Які старовинні споруди мають міста і села? 
— Які з них є у Києві? У Львові? У Криму?
Учні розглядають малюнки, розповідають, які з цих пам’яток знахо-

дяться у Києві, Львові, Криму.
3. робота у зошиті з друкованою основою (С. 57, 3).

Учні «мандрують» містом (селом), називають визначні місця, які  
є там, де вони живуть, розповідають про них. 

— Які старовинні споруди є у вашому місті (селі)?
Учитель повинен наголосити на негативному ставленні до людей, які 

руйнують або пошкоджують об’єкти при роди, історичні пам’ятки сво-
го краю. 

4. Творча вправа «Вироби з виставки». 
Запропонуйте дітям заздалегідь принести вироби народних майс-

трів, що зберігаються у їхніх сім’ях, та оформіть у класі виставку цих 
речей.

— Які предмети є на виставці? 
— Хто їх приніс? 
— Кому дали для нашої ви ставки розписану макітру? 
— У кого удома збереглися такі гарні старовинні го рнятка? 
— Чия бабуся вишивала цю сорочку? 
— Чий ді дусь виплів із лози цей кошик? 
— Хто розписував писанки? 
— Хто зробив із соло ми тарілку і капелюх?

5. робота за підручником (С. 77).
Учні розглядають малюнки, називають вироби народних майстрів. 

Учитель розповідає про те, чим займалися колись і займаються тепер на-
родні майстри краю.

6. робота у зошиті з друкованою основою (С. 62, завдання 1).
Учні розповідають за малюнками, якими ремеслами володіли і во-

лодіють українці. Називають, які ремесла збереглися до наших часів.
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7. Вправа «Мікрофон».
— Що трапиться, якщо люди перестануть майструвати, вишивати, 

плести?

Фізкультхвилинка
У КраЇНІ КаЗОЧОК 
Жив веселий Колобок,
разом з ним усі звірятка
Вишикувалися на зарядку.
Похитали головою,
раз — притупнули ногою,
руки вгору піднесли,
Трішки ними потрясли,
Нахилились вліво, вправо,
Та цього іще замало.
руки вгору, руки вниз,
раз присіли, піднялись.
Головою похитали
Й працювати знов почали.

8. Методом «Мозкового штурму» з’ясовується відповідь на запитання: 
—Хто живе поруч із вами? (Сусіди, друзі, батьки, родичі тощо)

9. робота за підручником (С. 78). 
Учитель читає вірш Любові Пшеничної «Юлю знаю я давно».
— Назвіть імена дівчаток, які живуть у будинку з дівчинкою. 
— Як називають таких людей?
Учні складають розповідь про тих, хто живе поруч із ними за планом, 

записаним на дошці.
1) Твої сусіди.
2) Твої друзі.
3) Твоя допомога іншим.
4) Твої родичі.

Діти розглядають у підручнику малюнки, називають зображені пред-
мети, обирають ті, якими можна гратися удвох. розповідають, з ким їм 
подобається гратися, а також в які ігри вони грають із сестричкою, із бра-
тиком, із друзями, з ким вони найбільше люблять гратися.

Звернути увагу учнів на вміння піклуватися про молодшого братика 
або сестричку, про допомогу немічним, літнім людям.

Висновок. Необхідно поважати родичів, сусідів, допомагати їм, тур-
буватися про них; ввічливо спілкуватися з ними; розвивати дружні сто-
сунки зі своїми сусідами.
10. Підсумок уроку.

— Чим славиться ваше місто чи село? 
— Де вам довелося побувати? 
— Що запам’яталося? 
— Що є окрасою вашого міста (села)? 
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— Які визначні місця, культурно-освітні заклади є у вашому краї? 
— Що вам найбільше подобається у вашому рідному краї? 
— Чим займалися колись і займаються тепер народні майстри 

краю? 
— Хто живе поруч із вами?
На уроці можна використати такі завдання.

• Робота у парах.
Кожна пара отримує картки зі словами: Помагайко, Поспішайко,  

Невмійко.

Завдання
Про які риси характеру говорять ці імена?

• Метод «Мікрофон».
Коли так говорять: «І швець, і жнець, і на дуді грець?»

• Загадки.
1) Вдень з ногами, а вночі — без ніг. (Чоботи) 
2) Сплели хлівець на четверо овець, а на п’яту вівцю окремо. (Рука-

виця) 
3) В лісі вирізана, 
 Гладенько витесана, 
 Співає, заливається, 
 Як називається? (Сопілка) 
4) Довго жив, багатьох кормив. 
 Упав — пропав, ніхто кісток не зібрав. (Горщик глиняний) 
• Чи знаєте ви?

Поширеним на Україні є плетіння з рослинних матеріа лів. Ним зай-
маються у багатьох селах. Цей вид народного мистецтва приховує у собі 
неабиякі можливості. Для плетіння використовують прути лози, водо-
любну рогозу, жито, пшеничну і вівсяну солому, з яких виготовляють різ-
номанітні ужиткові вироби та іграшки. Це найрізноманітніші кошики, 
стільці, крісла, столи, шафи, канапи, абажури, дитячі коли ски, солом’яні 
брилі, хлібниці, цукорниці, скриньки, обручі тощо.

Вироби народних майстрів здобули широке визнання і користують-
ся заслуженим попитом. Твори умільців ста ли окрасою багатьох виста-
вок, вони придбані музеями. 

Звернути увагу учнів на шанування надбань попередніх поколінь, 
викликати бажання продовжувати їхні справи. 

• Гра «Привітні і непривітні», тест. 
розподіліть дітей на пари. Перша пара — привітні продавець і поку-

пець. Друга пара — непривітні продавець і покупець. Третя пара — при-
вітні лікар і хворий, четверта пара — непривітні лікар і хворий, привіт-
ні (непривітні) сусіди, брат і сестра тощо. Діти повинні скласти сценку-
діалог від імені своїх героїв.
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Тест «Можна чи не можна»
o	Поважати родичів.   
o	Сваритися з сусідами. 
o	Допомагати сусідам. 
o	Турбуватися про родичів. 
o	Дружити з сусідами. 
o	Не знати своїх родичів.

УроК 30 
тема. Що виготовляють або вирощують там,  
де ти живеш. Як хліб на стіл прийшов.  
вшанування хліба

мета: сприяти накопиченню досвіду особистісного ставлення учнів 
до системи цінностей українського суспільства; дати учням уявлення про 
заняття дорослих у місті чи селі, де вони живуть; розповісти, як з’явився 
хліб на столі; сприяти розвитку спостережливості, мислення, активності; 
виховувати гуманну, творчу, соціальне активну особистість, яка здатна 
дбайливо ставитися до хліба, шанувати працю, трудівників.

На уроці можна використати наочні посібники та демонстрацій-
ні матеріали видавництва «ранок»: демонстраційний матеріал «Приро-
да України».

Хід уроку

1. Вправа «Погода».
— Тепло чи холодно надворі? 
— Яке небо? 
— Чи є дощ?

2. робота за підручником (С. 79).
Учні розглядають малюнки, складають речення.
— Які машини зображено на першому малюнку? 
— Що робить комбайн? 
— Що робить вантажівка? 
— Звідки на поле прийшов комбайн і вантажівка? 
— Де їх виготовили? 
— Що ви бачите на другому малюнку? 
— Де це відбувається? 
— Для чого потрібні трактори? 
— Чи є у нашому місті автомобільний завод? Тракторний завод?
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Учні відгадують загадку про комбайн і підсумовують, що комбайн на 
полі зерно молотить, жне і косить.

Запропонуйте учням розглянути третій і четвертий малюнки, назва-
ти предмети харчування і побуту.

— Що виготовлено в місті? З чого? 
— На якому підприємстві? 
— Що вирощено в селі? 
— Що виготовляють там, де ви живете? 
— Що вирощують там, де ви живете?

3. робота у зошиті з друкованою основою (С. 58–59).
Завдання 1
Учні розглядають малюнки, називають свійських тварин, розповіда-

ють, для чого люди їх розводять, що дають кури, свині, корови, вівці, за-
креслюють зайві предмети.

Завдання 2 
Учні відгадують загадки, розповідають, що вирощують на городах, 

полях і в садах там, де вони живуть.
Завдання 3 
Діти розглядають малюнки, називають, які фабрики і заводи зобра-

жені, що на них виготовляють, які з них є там, де вони живуть.
4. робота із загадкою. 

Хвалить його кожен,
Любить його кожен.
І дня ми прожити
Без нього не можем. (Хліб) 

Фізкультхвилинка

ДОЩИК
Жовте листя опада.           
(Повільні горизонтальні рухи обох рук.)
З хмарки падає вода.          
(Імітація падіння води.)
Дощик, ти нас не чіпай       
(імітація відштовхування дощу)
І скоріше висихай!                  
Від дощу сховаємось —        
(біг на місці)
В піжмурки пограємось.        
(Руками затулити голову.)

5. робота за підручником (С. 80–81).
Учитель читає текст, вміщений у підручнику, учні розглядають ма-

люнки.
— Чи може людина обійтися без хліба? 
— Як хліб прийшов на стіл, який шлях він здолав? 
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— Що робив трактор? 
— Коли трактор оре землю? 
— Коли засівають її? 
— Що робив комбайн? 
— Коли комбайн збирає урожай? 
— Що робили вантажівки? 
— Де мелють зерно? 
— На якому заводі випікають хліб? 
— Як називають професію людей, які вирощують хліб? 
— Хто пече хліб?

6. робота в групах.
Із допомогою малюнків скласти роз повідь «Як хліб на стіл прий-

шов». 
Далі учитель зачитує, як вшановують українці хліб.
— Чому хліб — це достаток? 
— Як із давніх-давен шанували хліб? 
— Як про нього говорили і говорять? 
— Чим зустрічають в Україні почесних гостей? 
— Які хлібобулочні вироби зображено? 
— Які з них ми вживаємо щодня? 
— Які — на свята? 
— Чи печуть хліб у вашій сім’ї? 
— Хто це робить? 
— Який хліб полюбляють у вашій родині? 
— Який полюбляєте ви? 
— Як шанують хліб у вашій родині? 
— Як ви ставитеся до нього?
Учні відгадують загадку про хліб і пояснюють, коли саме хліб б’ють 

ціпками, а коли — ріжуть.
— Поясніть народну мудрість: «Як вродить жито, то будемо жити». 

7. Підсумок уроку.
— Що виготовляють в місті? 
— Що вирощують в селі? 
— Що виготовляють там, де ви живете? 
— Що вирощують там, де ви живете? 
— Як хліб прийшов до нас на стіл? 
— Чому люди шанують хліб? 
— Як називають тих, хто вирощує хліб? 
— Як бережуть хліб у вашій родині? 
— Які загадки і прислів’я про хліб ви запам’ятали?
На уроці також можна використати такі завдання.
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• Творча вправа «Дума про хліб».
Кожен по черзі говорить будь-яке слово, яке у нього асоціюється  

з хлібом, наприклад: смачний, хрусткий, свіжий, ароматний теплий, па-
хучий, ситний, м’який, бутерброд тощо. Все, що говорять діти, записа-
ти на дошці. Потім учні складають розповідь про те, який хліб вони най-
більше люблять і чому.

• Загадки.
1) Літом служить, а зимою зуби сушить. (Борона) 
2) Ходить пані на майдані, 
 Куди гляне — трава в’яне. (Коса косить.) 
3) Якщо вчасно засівати, 
 Нивку вправно доглядати, 
 Восени лишень встигай 
 Весь зібрати… (урожай). 
4) Й навесні, і восени 
 Доглядає він лани, 
 Щоб дорослі й малюки 
 Їли хліб і пиріжки. (Хлібороб) 
5) Кінь сталевий, вівса не просить, а оре й косить. (Трактор) 
6) Що за хліб такий святковий 
 На рушник вмостився новий? (Коровай) 
7) І пухкенька, і смачна. 
 Із пшениченьки вона. 
 Зі здобного тіста, 
 Проситься, щоб з’їсти. (Пампушка) 
8) М’яли, били і місили, 
 І качали, і ліпили. 
 Залишили підрости, 
 Щоб рогалики спекти. (Тісто) 
• Тест.

Зафарбуйте кружечок біля правильної відповіді. 
Хліб своєю появою зобов’язаний людям таких професій:

o	тракторист   
o	водій
o	перукар 
o	муляр
o	комбайнер   
o	пекар
o	лікар 
o	столяр
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• Прислів’я і порівняння.
Як посієш, так пожнеш.
Яка пшениця, така й паляниця.
Хто літом працює до поту, зимою поїсть в охоту.
Хто літом спеки боїться, той зимою не має чим гріться.
Пшениця колоситься — життя веселиться.
Землю поважай — вона дасть урожай.
Як мілко орати, краще випрягати.
Глибше орати — більше хліба мати.
Хто навесні не хоче орати, той буде взимку голодний спати.
Без труда нема плода.
Хліб — усьому голова.
Хліб, мов сонце.
Хліб, неначе золото.
Степ, як море.

УроК 31 
тема. Як одяг до нас прийшов. Що з чого. іграшки

мета: сприяти накопиченню у школярів досвіду особистісного став-
лення до системи цінностей українського суспільства, засвоєнню націо-
нально-культурних традицій ук раїнського народу; формувати в учнів 
уявлення про те, як виник одяг, про деякі традиційні елементи в одязі; 
розповісти про старовинні дитячі іграшки; виховувати прагнення бра-
ти участь у посильному дослідженні особливостей національного одя-
гу свого краю.

На уроці можна використати наочні посібники та демонстраційні 
матеріали видавництва «ранок»: демонстраційний матеріал «Україн ське  
народне вбрання», «Українське народознавство».

Хід уроку

1. Вправа «Погода».
— Який сьогодні день? 
— Які число і місяць? 
— Який стан неба? 
— Чи був вітер, коли ви йшли до школи? а опади? 

2. робота за підручником (С. 82).
Учні розглядають малюнки, називають їх.
Запропонуйте відгадати загадки і знайти серед малюнків відгадки.

• Били мене, рвали,
На шматки порвали,
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У воді мочили,
По траві валяли.
Одну половину з кашею поїли,
Другу половину на плечі наділи. (Льон)

• По лужку та полонині 
 Все мандрує в кожушині. 
 Навіть влітку одяганку 
 Не лиша вона на ґанку. (Вівця)

— Чому говорять, що льон били і рвали на шматки, у воді мочили?
— Що роблять із лляного насіння?
— а що виготовляють із льону?
Учні за допомогою вчителя розповідають, який шлях проходить одяг 

від рослини до сорочини.
— В якій кожушині мандрує по полонинах вівця? 
— Яке в неї хутро? 
— Що з нього роблять?
Учні за допомогою вчителя розповідають, яким є шлях одягу від вів-

ці до штанів.
3. робота у зошиті з друкованою основою (С. 60–61).

Завдання 1
Діти розглядають малюнки і складають речення про те, що роблять 

із вовни і хутра, із льону та бавовни, із шкіри.

Завдання 2
За допомогою малюнків учні складають речення про те, як до нас 

прийшло платтячко.
4. робота за підручником (С. 83).

Учні розглядають малюнки, називають їх. Обирають, що виготовле-
но з тканини, з дерева, з металу.

— Які з цих предметів виготовляють у нашому місті (селі)? 
— Назвіть професії людей, які виготовляють меблі, шиють одяг, бу-

дують. 
— Хто з ваших батьків, родичів чи сусідів працює на швейній фабри-

ці, меблевому комбінаті, на будівництві?
Учитель звертає увагу на ляльку в українському одязі. Учні склада-

ють речення про те, як вдягнена лялька.
У ч и т е л ь. Скільки існують діти, стільки й існують ляльки. У дав-

нину вважалося: чим краще дитина грається з лялькою, тим більшим  
є достаток буде в сім’ї. 

Як робили ляльку? Брали шматок тканини, начиняли її ганчір’ям  
і зав’язували вузол. Це була голівка. Потім цю голівку перев’язували черво-
ними або чорними нитками, щоб утворилося обличчя. До кінців тканини 
прив’язували клапті, які нагадували спідницю, запаску. На голову зав’язували 
хустку. Якщо ця лялька — «княгиня», їй «одягали» вінок, стрічки.
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Можна зробити ляльку власноруч на уроках трудового навчання.
розширити знання учнів про український національний одяг допо-

може робота у зошиті з друкованою основою (С. 63).

Завдання 3
Учні розглядають малюнки.
— Що роблять діти? 
— Скільки хлопчиків? 
— Скільки дівчаток? 
— Знайдіть пари, звертаючи увагу на одяг. 
— Що вам допомогло знайти український народний одяг?

Завдання 4 
Серед слів намисто, люлька, діжка, козак, сорочка, глечик, свита, 

щедрівка, шаровари учні обирають ті, що позначають український націо-
нальний одяг.

Фізкультхвилинка
ПрО ДІВЧаТОК І ХЛОП’ЯТОК

Любим ми фізкультхвилинку    
(встати, у повітрі в такт словам
«намалювати» контур берези, ялинки)
Про березу, про ялинку,
(«дерева» хитаються)
Про пташок, які летять,       
(руки в сторони, помахи — «летять птахи»)
Про зайчат, які тремтять,      
(імітація вушок зайців, що тремтять)
Про дівчаток і хлоп’яток,
Що за партами сидять.

Учитель звертає увагу на віночок ляльки. 
— Які він має кольори стрічок?
Практична робота. Плетення віночка, добирання стрічок до нього.

5. розповідь вчителя. 
— Український віночок, мабуть, є в кожній сільській хаті. Його віша-

ють на стінах, на килими, або ставлять на стіл. Є багато звичаїв, пов’язаних 
із віночком. Колись останній сніп із поля женці приносили в село. Несла 
його найгарніша дівчина. Цей сніп як символ наступного врожаю при-
крашали віночком. Ще існує звичай на весіллі віночок одягати молодій 
на голову, а потім вона зберігає його все своє життя. Віночок  повинен 
бути увесь прикрашений квіточками й стрічками. Квіточок має бути на 
віночку приблизно 12–13, стрічки — різнокольорові. Кожен колір має 
своє значення. Символи, що позначають стрічки у віночку: 

• коричневий — символ землі;
• жовтий — символ сонця;
• синій — символ неба і води;
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• зелений — символ краси і молодості;
• рожевий — символ врожаю;
• малиновий — символ здоров’я;
• фіолетовий — символ мудрості.
6. робота у зошиті з друкованою основою (С. 67, завдання 3).

Учитель читає про віночок.
— Що уособлював барвінок? 
— Цвіт вишні та яблуні? ромашка? Калина?
Учні розфарбовують віночок, пишуть на стрічечках назви квітів.

7. робота із загадкою.
Що за диво-хата —
Іграшок багато. (Іграшковий магазин)

8. робота за підручником (С. 84).
Учні розглядають малюнки, називають іграшки, що зображені на ньо-

му. Називають, які з них сучасні, а які — старовинні.
Учитель читає текст, вміщений у підручнику.
— Хто на Україні виготовляв іграшки у давнину? 
— Із чого вони їх виготовляли?
Завдання додому. Принести свою улюблену іграшку. розповісти,  

з чого вона виготовлена.
9. Підсумок.

— Що роблять із вовни і хутра?
— Із льону та бавовни? Із шкіри? 
— Що виготовляють із ткани ни? З дерева? З металу? 
— Що нового ви дізналися на уроці? 
— Скільки стрічок на українському віночку? 
— Що означають їхні кольори? 
— Які предмети є в українському національному одязі? 
— Із чого робили старовинні іграшки?
— Для чого дітям купують іграшки? 
— Чи потрібно доглядати за іграшками? Як? 
На уроці можна використати такі завдання.

• Загадки.
1) Хоч хатинонька маленька, 
 Та затишна і тепленька: 
 Як мороз кусається, 
 П’ять братів сховається. (Рукавиця) 
2) Вдень — завзяті та проворні: 
 Можем бігати, стрибати, 
 а вночі ми безпорадні, 
 Бо лягають ноги спати. (Черевики) 
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3) З черевиками дружу, 
 З босою ногою, 
 Якщо йдуть вони кудись, 
 То беруть з собою. (Шкарпетка) 
4) Що то за сорочка — 
 рукави ніврочку?
 І чомусь на ноги 
 Вбрали ту сорочку. (Штани)
5) Вона тоненька і міцна, 

Латає нам кожух і свитки. 
Як зветься штука чарівна?
Ви здогадались, дітки? (Нитка)

6) Кожушок п’ять ріжків має, 
П’ять братів туди влізає. 
У деньок морозний там
Тепло й хороше братам. (Рукавиці)

7) В них багато є роботи, 
Хоч стоять вони весь час, 
Від дощу чи від спекоти 
Захистять, врятують нас. 
Не лягають спать ніколи, 
На ногах вони одвік. 
Не бояться плину рік, 
Ні завій, ні вітру реву, 
Хто ж вони такі? (Дерева)

8) Я не їм вівса, ні сіна. 
Дайте випити бензину — 
Усіх коней обжену,
Куди хочеш, побіжу. (Автомобіль)

9) В синім небі путь моя,
Швидше всіх літаю я. 
Маю крила, хоч не птах, 
Люди звуть мене... (літак).

ПрО УКраЇНСЬКИЙ НаЦІОНаЛЬНИЙ ОДЯГ

Жіночий одяг — довга сорочка, підперезана поясом. Вона прикра-
шена вишитими магічними орнаментами. Вишивка, між іншим, — ос-
новна оздоба національного костюму. Вишивали переважно «нижній» 
одяг — чоловічі й жіночі сорочки, а також деякі аксесуари (пояси). Ві-
зерунки вишиваної сорочки свідчать про її походження (кожен регіон 
мав свою улюблену комбінацію кольорів), стать (наприклад, рукави жіно-
чої сорочки були широкими і сходилися на зап’ястку в рясно вишитий  
манжет, а в чоловічій сорочці рукави часто були прямими), приблизний 
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вік її власника, а також призначення сорочки — вона могла бути буден-
ною, святковою, весільною. 

Поверх сорочки жінки в будні одягали запаску, а в свята — плахту, яку 
підперізували крайкою (тканина із барвистих ниток, із китицями на кін-
цях). Оскільки і плахти, і запаски спереду розходилися, то поверх них одя-
галася попередниця, дібрана під колір плахти й оздоблена вишивкою. Крім 
кольорових крайок, використовувалися також вузькі лляні рушники, що 
були переткані червоними смужками. Такий пояс був обов’язковим вбран-
ням для молодої під час весілля. Поверх сорочки одягалася корсетка з тон-
кої вовняної матерії, оксамиту або шовку. Довжина її — по коліна або по 
пояс. Найулюбленішим святковим взуттям жінок були чоботи з сап’яну, 
найчастіше червоного кольору. Дівоче взуття — черевички з парчі. Барвисті 
стрічки та низки намиста доповнювали вбрання, додавали йому святко-
вості. Досить часто, крім коралів, на шию покладали намисто з монет. 

Чоловічий національний одяг складається з сорочки, штанів або ша-
роварів, безрукавки (чоловічої корсетки), поясу, чобіт. Біла чоловіча со-
рочка з часом змінила свій вигляд: із довгої, до колін, на випуск, вона 
стала короткою, з вишитим коміром та манжетами на кінці рукавів; зав-
жди заправляється в штани. Така сорочка має розріз посередині на гру-
дях, із петельками для застіжок, які робляться з шовкового шнурка або 
стрічки. Інколи на сорочку надягають чоловічу корсетку, що нагадує жи-
летку, і підперезують поясом. Щодо штанів, то з давніх-давен їх в Україні 
було два типи — вузькі штани та широкі шаровари. Вузькі штани шиють-
ся до паска і застібаються на ґудзики, а шаровари підперізуються очку-
ром. Кожен із цих двох типів штанів відповідає певному типові сорочки: 
з вузькими штанами носять довгу сорочку на випуск, а до сорочки, що за-
правляється в штани, носять шаровари. Неодмінним елементом чолові-
чого одягу був також пояс — шовковий, вовняний або бавовняний, різ-
ного кольору, прикрашений довгими китицями. Поясами підперізували 
не тільки шаровари, але й верхній одяг — жупан, свиту, а іноді, й кожух. 
Основним взуттям чоловіків є чорні чоботи.

Взимку і чоловіки, і жінки одягалися в кожухи з вичинених овечих 
шкір. На теплішу ж погоду існувало кілька варіантів верхнього одягу: сви-
та — одяг із цупкого вовняного матеріалу, часто пофарбована в яскравий 
колір і оздоблена вишивкою чи нашиттям, ще легший кептар — у гуцулів, 
а жупан — у Центральній Україні. 

Доповнювали картину національного костюму головні убори та за-
чіска. Чоловіча зачіска обмежувалася стрижкою: «у кружок», «до закаб-
лука», «під скопку» та «під польку». Капелюх, солом’яний бриль, шапка 
або ж кучма (шапка з каракульчі) — головні убори, що носили українці. 

Дівчата ходили з непокритою головою, що було ознакою дівочої 
честі. Втративши честь, дівчина покривала свою голову — звідси й назва  
«по критка». Дівочою гордістю була коса. Також дівочий національний 



156 Усі уроки природознавства. 1–4 класи

костюм доповнював вінок, часто зі стрічками. Заміжня жінка не за-
вжди стригла волосся, але завжди вкривала голову хусткою, наміткою  
або ж очіпком.

• Вірш про віночок.
Заплету віночок, заплету шовковий, 
На щастя, на долю, на чорні брови. 
Та й пущу віночок на биструю воду, 
На щастя, на долю, на милого вроду.

ЛЕГЕНДа ПрО ВІНОК

Йшла дівчина по калину. Зустрів її парубок і каже : «Знімеш вінок — 
моя будеш». Не веліла матуся знімати віночок, та парубок гарний, гово-
рив красиво, а ласкавий погляд зігрівав серце. Зняла дівчина віночок,  
а парубок перетворився на страшного дідька і забрав її до себе. Тому ка-
жуть, що  вінок оберігає від нечистої сили. 

• Гра «Я знаю три назви…»
Учитель називає одне слово (наприклад, меблі), а той, до кого він звер-

нувся, повинен назвати три предмети, які можна об’єднати цим словом 
(шафа, диван, ліжко).

УроК 32
тема. наша держава — Україна 

мета: формувати уявлення та по няття про природне і соціальне ото-
чення як середовище життєдіяльності людини, її належність до приро-
ди і суспільства; дати учням первинне уявлення про Україну як державу, 
про усвідомлення своєї приналежності до України; розповісти про сто-
лицю України, про гори, моря і річку Дніпро; сприяти розвитку спосте-
режливості, мислення дитини, уяви, пам’яті, активності; виховувати гро-
мадянські почуття, любов до Батьківщини.

На уроці можна використати наочні посібники та демонстраційні 
матеріали видавництва «ранок»: демонстраційний матеріал «Моя краї-
на — Україна».

Хід уроку

1. Вправа «Погода».
— Який сьогодні день: ясний, хмарний, похмурий? 
— Яке небо? 
— Які опади? 
— Який вітер? 
— Якою є температура повітря? 
— Що змінилось порівняно з минулим тижнем? 
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2. Відгадування загадки Ігоря Січовика «Україна» (С.107).
— Який наш край? 
— Яка наша мова? 
— До чого закликає нас поет?

3. робота за підручником (С. 85–86).
1) Учні розглядають малюнки, складають речення.

— Чим багата Україна? 
— Якого кольору пшениця, зерно? 
— Щоб родила пшениця, що потрібно? 
— Якого кольору мирне тихе небо ?
У ч и т е л ь. Ми живемо в Україні. Це наша держава, це наша Батьків-

щина. Батьківщина — це земля не лише ваших батьків, а й дідів й прадідів. 
Батьківщина — це край, де здавна звучить наша рідна мова і материнська 
пісня. Наша Батьківщина зветься Україною. Україна — це безкраї лани пше-
ниці, квітучі поля льону, вишневі сади. Це гори Карпати і шахти Донбасу. 
Це широкий Дніпро-Славутич, який несе свої води в Чорне море. Украї-
на — це і той край, де ви живете і зростаєте. Україна славиться хлібом, пше-
ницею. В Україні є моря Чорне і азовське, багато річок, на яких ви відпо-
чиваєте. Україна — мирна країна, її народи хочуть жити в мирі і злагоді.

2) Учитель читає текст, вміщений у підручнику.
— Як називається наша держава? 
— Чим багата Україна? 
— Які гори є на Україні? 
— Які моря є на Україні? 
— Яка річка протікає через усю Україну? 
— Як народ прославляє Дніпро? 
— Чому говорять, що Дніпро — гордість України?

Фізкультхвилинка
Україна —
(діти розводять руки в сторони)
рідний край, 
(піднімають руки догори)
Поле, річка, 
(повороти тулуба з розведеними по сторонах руками)
Синій гай. 
(Присідають.)
Любо стежкою іти,
(ходьба) 
Тут живемо я і ти! 
(Беруться за руки.)

3) Учитель знайомить учнів із текстом про столицю України — місто Київ.
— Яке місто є столицею України? 
— Опишить це місто. 
— Де воно розташоване?
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Учні розглядають фотографії у підручнику, складають речення про 
пам’ятні місця Києва.

4) Читання вірша анатолія Камінчука «Наша столиця».
— Як називається наша столиця? 
— Де знаходиться Київ? 
— Що є у Києві? 
— Чим він знаменитий? 
— Який у нас стяг? 

4. робота у зошиті з друкованою основою (С. 64).
Учні розглядають малюнки, називають їх, складають речення про те, 

чим славиться Україна. 
5. Підсумок уроку.

— Як називається наша країна?
— Чим вона багата і славна? 
— Які міста, річки, озера, гори України ви знаєте? 
— Яке місто є столицею України? 
— Хто заснував Київ? 
— Яка річка протікає через Київ? 
— Яка вулиця є головною в столиці? 
— Які визначні місця Києва ви знаєте?
На уроці можна використати такі завдання.

• Робота в групах. 
1) Вірш М. Сингаївського.

Батьківщино, земле рідна, 
Земле сонячна і хлібна, 
Ти навік у нас одна. 
Ти, як мати найрідніша, 
Ти з дитинства наймиліша, 
Ти і взимку найтепліша. 

2) Вірш В. Сосюри «Любіть Україну». 
Любіть Україну, як сонце любіть, 
Як вітер, і трави, і води. 
В годину щасливу і в радості мить, 
Любіть у годину негоди. 
Любіть Україну у сні й наяву, 
Вишневу свою Україну,
Красу її, вічну живу і нову, 
І мову її солов’їну. 
Між братніх народів, мов садом рясним, 
Сіяє вона над віками... 
Любіть Україну всім серцем своїм 
І всіми своїми ділами.
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3) Вірш «Київ».
Київ — місто історичне, 
Йому вже багато літ. 
а воно красиве, вічне, 
Навесні каштанів цвіт. 
З нього почалась держава 
У прадавні ще часи... 
В ньому — наша міць і слава, 
В ньому — предків голоси.
Київ весняний
Біла хмарка тане, 
Сонячна пора, 
Зацвіли каштани 
Біля круч Дніпра.
Теплий вітер віє, 
Пахощі весни, 
По Дніпру на Київ 
Попливли човни.
Синя хвиля грає 
радісний мотив, 
Київ зустрічає
Друзів всіх своїх.
Сонце мружить вії, 
Нас віта добром. 
Це — мій рідний Київ, 
Красень над Дніпром.

Запропонуйте учням об’єднатися у групи по 5–6 осіб за принципом 
«Квіти» (дзвіночки, конвалії, барвінки, ромашки, айстри).

Кожна група отримує набір карток зі словами: країнастбоук, мтеквіт-
чизна, убатьківщина, оземлякронті.

Завдання
Знайти слова, що є близькими за значенням до слова Україна.

• Робота над прислів’ям.
Людина без Батьківщини, що пташка без домівки.
Нема без кореня рослини, а нас, людей, без Батьківщини.
Та земля мила, де мати народила.

УроК 33
тема. Україна — незалежна держава

мета: поповнити знання учнів про українське суспільство; форму-
вати первинне уявлення про Україну як незалежну державу, про держав-
не свято — День Незалежності України; форму вати досвід творчої діяль-
ності учнів; сприяти вихованню патріотизму; прищеплювати любов до 
своєї Батьківщини.
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На уроці можна використати наочні посібники та демонстраційні 
матеріали видавництва «ранок»: демонстраційний матеріал «Моя краї-
на — Україна».

Хід уроку

1. Вправа «Погода».
— Який сьогодні день: ясний, хмарний, похмурий? 
— Яке небо? 
— Які опади? 
— Який вітер? 
— Яка температура повітря? 
— Що змінилось порівняно з минулим тижнем? 

2. робота за підручником (С. 87).
1) Учні зі слів вчителя вчать вірші Іванни Блажкевич і Юрія Шкруме-

ляка про Україну.
— Як називає поетеса Україну у першому вірші? 
— Як вона ставиться до України? 
— За що можна любити Україну?
— Чому хлопчик пишається тим, що він зветься українцем?

2) Учитель читає текст, що вміщений у підручнику.
— Коли Україна стала незалежною державою? 
— Що це означає? 
— Коли відзначають цю урочисту подію?

3) Учні розглядають малюнок у підручнику.
— Що робить дівчинка? 
— Про що вона пише? 
— Що є в Україні? 
— Чим славиться Україна?

Фізкультхвилинка
КарУСЕЛІ

Каруселі, каруселі, 
В поїзд сіли ми веселі. 
(Промовляють «чу-чу-чу».)
Каруселі, каруселі,
В автобус сіли ми веселі. 
(«Д-р-р-р» — імітують рухи водія.)
Каруселі, каруселі, 
В літак сіли ми веселі. 
(«Д-д-д-р-р-р» — заводять двигуни, 
руками показують крила літака, 
«літають по класу».)

3. Творча вправа «Скажіть своє слово про Україну».
— розкажіть, якою ви хочете бачити нашу державу. 
— Що ви для неї можете зробити вже сьогодні?
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Запропонуйте учням форму роботи «Коло», яка дає можливість всім 
присутнім на уроці дітям дати свій варіант відповіді, хоча під час цієї фор-
ми роботи обов’язково відповіді будуть повторюватися.

Вдома учні малюють ілюстрації на тему «Ми любимо свою Україну».
4. Читання віршів у додатках (С. 107–108).
1) Вірш Павла Тичини «Добридень тобі, Україно моя!»

— Із чим порівнюється струмок? 
— Із чим порівнюється метелик? 
— Що роблять поля? 
— Що прославляється у вірші?

2) Вірш Віктора Терна «Не забудь!»
— Що нагадує автор хлопчикові і дівчинці? 
— Хто наша мати? 
— Чому ми так говоримо?

5. Підсумок уроку.
— Як називається наша Батьківщина? 
— а ви хто такі? 
— Коли Україна стала незалежною державою? 
— Коли відзначають цю урочисту подію? 
— Якою ми хочемо бачити Україну? 
— Який вірш про Україну вивчили?
На уроці можна використати такі завдання.

• Оберіть правильну відповідь.
1) Як називається столиця України?
а) Харків;        
б) Львів;              
в) Київ.
2) Коли наша країна святкує День Незалежності?
а) 22 січня;       
б) 24 серпня;     
в) 28 червня.
3) Як правильно називається поєднання кольорів на українському дер-

жавному прапорі?
а) Жовто-блакитний;    
б) блакитно-жовтий;    
в) синьо-жовтий.
• Вірші.
1) Я — дитина українська, 
 Вкраїнського роду. 
 Українці — є назва славного народу. 
 Україна — то край славний, 
 аж по Чорне море. 
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 Україна — то лан пишний, 
 І степи, і гори. 
 І як мені України
 Щиро не кохати?
2) Хто я, що я? Хочеш знати? 
 Українка моя мати, 
 Батько мій — вкраїнець зроду 
 І козацького він роду. 
 І хоч я малий ще нині, 
 але вірний син Вкраїни, 
 І віддам свої всі сили 
 Україні моїй милій. 
3) Я — маленька українка, 
 Маю коси по колінка, 
 Я таку натуру маю: 
 Я не плачу, я співаю.
4) Коли святкує вся країна, 
 Всі дорослі і малі 
 Іменини Батьківщини — 
 Краще свято на землі? (24 серпня)

УроК 34
тема. державні символи України

мета: формувати первинне уявлення про герб, прапор, гімн України; 
сприяти засвоєнню духов них цінностей у різноманітних сферах; створити 
передумови для усвідомленого сприймання і засвоєння соціальних норм, 
історичних, національно-культурних традицій українського народу; ви-
ховувати шанобливе ставлення до українських державних символів. 

На уроці можна використати наочні посібники та демонстраційні ма-
теріали видавництва «ранок»: демонстраційний матеріал «Моя країна — 
Україна», плакат «Державні символи України».

Хід уроку

1. Вправа «Погода».
— Який сьогодні день? 
— Які число і місяць? 
— Який стан неба? 
— Чи був вітер, коли ви йшли до школи? а опади? 

2. робота за підручником (С. 88). 
Учитель читає текст, вміщений у підручнику, учні знаходять у текс-

ті відповіді на запитання. 
— Назвіть державні символи. 
— Що таке герб? 
— Яким є державний герб України? 
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— Що таке прапор? 
— Символом чого є прапор? 
— Який державний прапор України? 
— Що означають ці кольори? 
— Що таке гімн? 
— Символом чого є гімн? 
Фізкультхвилинка

3. робота у зошиті з друкованою основою (С. 66).

Завдання
Учні називають і розфарбовують державні символи України.
— Якого кольору прапор України? — Як ви гадаєте, що означає жов-

тий колір? (Колір пшениці, зерна, хліба, теплого сонця) 
— Що означає синій? (Колір мирного неба)
— Де ви бачили такі прапори в нашому місті? (На будинках держав-

них установ під час свят або державного трауру) Герб — головний сим-
вол нашої держави України. 

— На якому тлі зображений наш герб? 
— Що означає цей колір? 
— Що вам нагадує цей символ? (Можна показати дітям картинку, де 

зображені батьки з дитиною на руках.)
— Саме цю картину нагадує наш герб: мати, дитина і батько символі-

зують любов, життя і мужність. Герб України — золотий тризуб на синь-
ому тлі. Ви коли-небудь його бачили? Де? 

Фізкультхвилинка

ДЗИҐИ
Закрутились на нозі,       
(стати на п’ятку правої ноги, повернутися кругом себе)
Наче дзиґи, ми усі!           
Дзиґи покрутилися          
(стали на п’ятку лівої ноги, повернулися в інший бік)
І за парти всілися.           

Учитель читає перший куплет віршу «Ще не вмерла Україна».
— Чи знаєте ви, що це за вірш?
— Як називаються хвалебні пісні?
У ч и т е л ь. Вірш П. Чубинського, покладений на музику М. Вер-

бицького, став державним гімном України, бо в ньому прославляєть-
ся наша держава, її сила та могутність. Щодня на українському радіо  
о шостій ранку та опівночі звучить ця чарівна мелодія. Гімном почи-
нають та закінчують день, гімн звучить на всіх урочистих зборах, знову  
і знову прославляючи нашу державу. Коли звучить мелодія нашого гімну, 
коли вносять чи виносять державний прапор, усі присутні повинні під-
водитись, віддаючи пошану нашій державі. 

Висновок. Свої національні символи люди повинні шанувати й берегти. 
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4. Підсумок уроку.
— Як називається наша країна?
— Що є державними символами нашої Батьківщини? 
— Що означають кольори державного прапора України? 
— Як потрібно ставитися до державних символів України? 
— Наведіть перші рядки гімну України.

• На уроці можна використати вірші.

1) Синьо-жовтий прапор маєм:
 Синє — небо, жовте — жито;

Прапор свій оберігаєм.
Він святиня, знають діти.
   (Н. Поклад)

2) НаШ  ПраПОр
Небеса блакитні
Сяють з глибини,
а пшеничні й житні
Мерихтять лани.
Образ цей не зблідне,
Хоч минуть жнива.
Це знамено рідне —
Злото й синява.
Прапор наш, як літо, 
В сонці майорить —
По долині жито,
По горі блакить.
   (Д. Павличко)

3) ЗОЛОТИЙ, НЕПОКІрНИЙ ТрИЗУБ
Як птах золотий в переливах
На прапорі має, горить.
Це знак наш, це фабрики й ниви,
Це символ, що будем ми жить.
Це хліб наш, вугілля і цукор,
Степи плодовиті, моря…
Це в праці змозолені руки, 
Що подвигом завжди горять.
Це наша любов, наша мужність,
Вогняний порив боротьби,
Це наша згуртованість дружня,
Це пісня нової доби.
Це юність, це клич покоління,
Що йдуть крізь життєву грозу. 
Це слава твоя, Україно, —
Золотий, непокірний тризуб.
   (М. Сопілка)
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• Підкресліть державні символи.
Верба, калина, гімн, барвінок, герб, прапор, лелека, рушник.

• Відгадайте загадки. Які слова-відгадки є назвами символів України? 
1) Які ноги, такий хвіст, 

По болоту ходить скрізь, 
Хату на хаті має.
Жабам рахунок знає. (Лелека)

2) У вінку зеленолистім, 
У червоному намисті 
Видивляється у воду на свою хорошу вроду. (Калина)

3) На сонечко я схожий 
І сонечко люблю.
До нього повертаю 
Голівоньку свою. (Соняшник)

4) Заблукала в верболозі,
Дні і ночі ронить сльози. (Верба)

5) Цвіте синьо, лист зелений. 
Квітник прикрашає.
Хоч мороз усе побив, 
Його не чіпає. (Барвінок)

УроК 35
тема. свята нашої країни

мета: формувати уявлення про деякі державні, народні і релігійні 
свята: Святого Миколая, Новий рік, різдво Христове, Великдень: про-
довжити роботу над формуванням шанобливого ставлення до матері: по-
повнити знання учнів про українське суспільство; сприяти накопичен-
ню досвіду особистісного ставлення до системи цінностей українського 
суспільства; виховувати патріотизм, любов до матері.

На уроці можна використати наочні посібники та демонстраційні ма-
теріали видавництва «ранок»: демонстраційний матеріал «Народні свя-
та. Пори року».

Хід уроку

1. Вправа «Погода».
— Який сьогодні день? 
— Які число і місяць? 
— Який стан неба? 
— Чи був вітер, коли ви йшли до школи? а опади? 
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2. «Мозковий штурм».
— Які свята ми святкуємо взимку? 
— Які з них люблять у вашій родині?

3. робота за підручником (С. 89–90).
Учитель читає вірш Лариси Федін «Святий Миколай» і текст, вміще-

ний у підручнику.
— Кому припас дарунки Святий Миколай? 
— Які подарунки він розносить?
— Коли обдаровує дітей Святий Миколай?
Учні називають намальовані подарунки від Святого Миколая і роз-

повідають, які подарунки отримали вони.
Потім учні розглядають малюнки (С. 90), складають речення, розпові-

дають, які свята зображені на них, а також коли святкують Новий рік.
Учитель знайомить дітей із текстом про різдво Христове, вміщеним 

у підручнику.
— Коли наша країна святкує різдво Христове? 
— Скільки страв готує напередодні господиня? 
— Які українські страви ви знаєте? 
— Коли вечеряють на Святвечір? 
— Що робить вся родина після вечері?

4. «Мозковий штурм».
— Які свята ми святкуємо навесні? 
— Які з них люблять у вашій родині?

5. робота за підручником (С. 91).
Учитель читає вірш Лариси Недін «Писанка».
— Хто малював писанку? 
— Що намалювала на писанці дівчинка? 
— Хто бачив, як розписують писанки? 
— Хто розписує писанки у вашій ро дині? 
— Чи дозволяла коли-небудь вам бабуся чи мама розписати писанку? 
— Як готуються до Великодня? 
— Що потрібно зробити святкового ранку? 
— Що роблять люди на Великдень? 
— Що означає подарувати крашанку або писанку?
Учні розглядають малюнок, на якому зображені писанки, знаходять 

дві однакові писанки.
6. Для формування в учнів загальних прийомів розумової діяльності 

проведіть роботу в групах. Запропонуйте дітям об’єднатися в групи 
за принципом «Фруктовий салат» (ківі, апельсин, яблучко, банан, ку-
рага, родзинка).
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 Групам роздайте записані на аркушах слова: ївеликдень, ковеснянкиі, 
когаївкидво, щемписанка.

Завдання
Знайти слова, що пов’язані з весняними святами.

Фізкультхвилинка

КарЛСОН
Карлсон в клас наш прилетів  
(сидячи за партою, підняли руки)
І за мою парту сів.           
(І покрутили ними над головою.)
Ми з ним привіталися        
(із сусідом по парті декілька разів)
Й трішечки погралися.       
(Погратися в «ладусі».)

7. робота за підручником (С. 92).
Учитель читає текст, вміщений у підручнику.
— Коли ми відзначаємо свято Матері? 
— Чому ми відзначаємо це свято? 
— Який подарунок можна приготувати на свято для мами? 
— а що ви подаруєте мамі у Мамин день? 
— Запитайте у мами, як лагідно називала її бабуся у дитинстві, а та-

кож яку ігра шку вона найбільше любила.
8. Творча вправа «Подарунок мамі».

Запропонуйте учням уявити, що начебто ви — їхня матуся, а вони — 
ваші діти. Нехай підходять до вас і дарують свій подарунок, при цьому 
говорячи приємні слова:

— Мамочко, я дарую тобі…
— Люба матусю, я дарую тобі…
— Моя рідненька, я дарую тобі…
Потім учні розглядають малюнок у підручнику, складають речення. 

Діти вчаться читати вірш Варвари Гринько «Найдорожче слово».
— Коли вперше дитина вимовляє слово мама? 
— Як звучить це слово у нашій мові? 
— Якими словами хлопчик звертається до своєї мами? 
— Якими словами ти звертаєшся до своєї мами?
Учні вивчають і пояснюють народну мудрість.

9. Підсумок уроку.
— Які зимові свята ви знаєте? 
— Які весняні свята ви знаєте? 
— На яке свято примовляють: «Не я б’ю — верба б’є, за тиждень — 

Великдень!»? 
— Як люди вітаються на Великдень? 
— Що кладуть у великодній кошик і несуть до церкви святити? 
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— Як називається святковий хліб, що випікається до Великодня? 
— Що таке писанка? 
— Як ви вітаєте своїх мам на свято Матері? 
— Коли відзначають свято Матері? 
— Які весняні свята відзначають у вашій родині? 
— Які вірші про маму запам’ятали? 
— Яку народну мудрість вивчили?
На уроці можна використати такі завдання.

• Робота в групах. 
Групам роздайте записані на аркушах слова: мамочко, матусю, мату-

сенько, матінко, нене, ненько, ненечко.

Завдання
Назвати ті, з якими вони звертаються до мами. Доповнити своїми 

словами. 
Хлопчики можуть одержати завдання розповісти, як вони ставлять-

ся до дівчаток, до старших жінок. 
• Робота з прислів’ями про маму.

На сонці тепло, а біля мами — добре.
У дитини болить пальчик — а у мами серце.
Шануй батька й неньку, буде тобі скрізь гладенько.
Нема того краму, щоб купити маму.
Матері ні купити, ні заслужити.
Материн гнів, як весняний сніг, рясно впаде, та скоро розтане.
Добре й неньці, як дитина в славі.
Мама одною рукою б’є, а другою гладить.
Який кущ, така й калина, яка мати, така й дитина.
Нема цвіту білішого, як цвіт на калині. Нема в світі ріднішого, як 

мати дитині.
На сонці добре сидіти, а коло мами добре жити.

• Гра «Я почну, а ти закінчуй». 
Взимку ми святкуємо такі свята:... 
Навесні ми святкуємо такі свята:... 

• Відгадування загадок.
1) Найрідніша, наймиліша, 
 Всіх вона нас пестить, тішить,
 Завжди скрізь буває з нами.
 Відгадайте: хто це? (Мама)
2) Коло, риску, закарлючку
 На папері пише ручка.
 Все з’єдналось загадково —
 І з’явилось перше слово. 
 Здогадались, яке саме? 
 Наймиліше в світі —... (мама).
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• Вірші.

ЯКЩО ГОВОрИТИ МІЖ НаМИ... 
Якщо говорити між нами,
То все починається з мами.
І казочка перша у світі,
І сонячна подорож в літо.
Найперші легенькі сніжинки
І сяюче диво — ялинка.
Від мами — і літери,
Й слово,
І зроблена разом обнова...
Якщо говорити між нами,
То все починається з мами.
  (М. Пономаренко)

ВИШИВаНКа 
Мама вишила мені
Квітами сорочку.
Квіти гарні, весняні:
— На, вдягай, синочку!
В нитці — сонце золоте,
Пелюстки багряні,
Ласка мамина цвіте
В тому вишиванні.
Вишиваночку візьму,
Швидко одягнуся,
Підійду і обніму
Я свою матусю.
  (В. Крищенко)

МаТУСИНІ ОЧІ 
На мене звернені очі:
Великі, карі, жіночі.
В своїй любові бездонні.
Магічні, як у Мадонни.
Добром налиті до краю.
Я з них наснагу черпаю.
За них я Богу молюся —
Кохані очі матусі.
  (О. Мамчич)

МаМИНЕ СВЯТО 
Мамине свято
Я зустрічаю.
Я для матусі
Віршик вивчаю.
Я подарунок мамі роблю,
Я свою маму
Дуже люблю!
  (І. Кульська)
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ВИШИВаНКа 
Ми своїми вправними руками
Вишивали рушничок для мами,
Щоб на свято маму привітати,
Нашу радість їй подарувати.
Є на ньому півники святкові,
Є на ньому квіти малинові,
Щоб на свято маму привітати,
Нашу радість їй подарувати.
Синя нитка — птиці прилітають.
а червона — квіти зацвітають,
Щоб на свято маму привітати,
Нашу радість їй подарувати.
Листя вишиваємо ласкаве,
Щоб на свято маму привітати,
Нашу радість їй подарувати.
  (М. Сингаївський)

ГарНЕ СЛОВО 
Мама! Мама! — гарне слово,  
Тільки скажеш — все готово!
«Мамо, кашки!» — кашка є.
«Мамо, чаю!» — вже наллє.
«Мамо, спатки!» — вже роздітий,
І у ліжку, і укритий.
«Мамо, ніжку зав’яжи!»
«Мамо, казку розкажи!»
Мама! Мама! — гарне слово,
Тільки скажеш — все готово!
  (К. Перелісна)

ДУЖЕ ЛЮБЛЮ 
Матусю, дай ручки твої поцілую,
За шийку тебе обійму,
І щічки погладжу.
Ти знаєш, матусю, 
Як дуже тебе я люблю!
І ти мене любиш, хоч я неслухняна,
Частенько і шкоду роблю.
Та ти все пробачиш,
Мене поцілуєш,
І я тебе дуже люблю!
  (К. Перелісна)

НаШІ МаМИ 
Пам’ятаймо, милі діти,
Пам’ятаймо завжди з вами,
Що для нас в усьому світі,
Найдорожчі — наші мами!
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Нам маленьким і дорослим —
Все дають вони з любов’ю:
Ніжне серце, світлий розум,
Сили нашому здоров’ю.
Як ставали ми на ноги,
Перший крок наш був — до мами!
радість маєм чи тривогу — 
Серце мами завжди з нами.
Де сини її та дочки — 
Завжди там вона думками.
Пишем в класі ми на дошці
Наше перше слово — мама!
Найдорожчі мамі діти,
Дітям мама їх — так само.
Треба вчитись і робити
Так, щоб радувати маму!
а як вивчитесь з літами,
Вдячні мамі за турботу,
І поїдете від мами 
В інший край десь на роботу —
Хай усі запам’ятають:
І листи, і телеграми
Шліть туди, де їх чекають,
Виглядають ваші мами!
  (С. Олійник)

НаШа МаТИ 
Наша мати,
Як голубка сива
Любові крильцями
Усіх нас прикрила.
Мати наша,
Як сонечко ясне —
Цілий день нам світить 
І вночі не гасне.
Мати наша,
Як ангел з неба —
Вдень і вночі знає 
Чого дітям треба.
  (Я. Путена)

ПОБаЖаННЯ
Я не знаю, мама мила,
Що тобі і побажати...
Перш усього — щастя, сили,
І здоров’я всім у хаті.
Щоб жили ми всі у згоді,
Як ти завжди нас учила.
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Щоб твоя усмішка гарна
Нас, як сонечко, всіх гріла.

ДЕНЬ МаТЕрІ 
Мамо найдорожча,
Мамочко єдина,
Щирі побажання –
Від доні, від сина.
Квіточок пахучих
Принесли багато
В цей травневий ранок,
У велике свято!
  (О. Гаєцька)

МаМИНІ рУКИ 
Мамині руки — щедрі, робочі —
Втоми не знають з ранку до ночі.
Вранці, коли ще усі спочивають,
Сонце, напевно, вони піднімають.
Мамині руки — ніжні і милі —
Воду ранкову з криниці носили.
Діти плескались, діти вмивались,
Сонцю і матері щиро всміхались.
  (В. Грінчак)

МаТІНЦІ 
Матінко моя єдина!
Ти для мене цілий світ!
І хоч я мала дитина,
Хоч мені лиш кілька літ,
Та тебе, матусю мила,
Я кохаю над життя
І бажаю: будь щаслива,
Наче квітка весняна!
  (І. Савицька)

аНГЕЛ На ЗЕМЛІ 
Матусю наша, ми це знаєм:
Багато ангелів є в Божім раю,
Та на землі лише один між нами:
Це наша мама!
За вас ми молимося Богу,
За вас благаєм Пресвятого, 
Щоб вам здоров’я, силу дав, 
Щоб щастя-радість вам послав,
Щоб обминало лихо і пригоди злі.
Матуся наша — ангел на землі!
  (р. Завадович)
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ПИСаНКа
Гарна писанка у мене,
Мабуть, кращої нема.
Мама тільки помагала,
Малювала ж я сама.
Змалювала дрібно квіти,
Вісім хрестиків малих,
І дрібнюсінько ялинку
Й поясочок поміж них.
Хоч не зразу змалювала, —
Зіпсувала п’ять яєць, —
Та як шосте закінчила,
Тато мовив: «Молодець!»
Я ту писанку для себе,
Для зразочка залишу,
а для мами і тата
Дві ще кращі напишу.
 (К. Перелісна)

ПаСКа
Тішиться маленька паска,
Тішуся і я, —
Що несу її святити,
Що вона — моя.
 (Л. Храплива-Щур)

На ВЕЛИКДЕНЬ
На Великдень у селі
раді діточки малі.
В церкві свічечки горять,
Всюди Божа благодать.
 (О. Овсієнко)

ПрИМОВКа
Верба б’є, не я б’ю,
За тиждень — Великдень!
Уже недалечко
Червоне яєчко.
Лоза б’є, не я б’ю,
За тиждень — Великдень!
Будь здоровий, як вода,
І багатий, як земля.
Христос воскрес!
 (І. Савицька)

Христос воскрес! радійте нині, діти!
Сповнилося найбільше із чудес.
Пропала тьма, і сонце правди світить.
Христос воскрес! Воістину воскрес!
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ВЕЛИКДЕНЬ
Завела нас веснянка у коло,
Красне сонце веде всіх за руки.
І квітки, наче струни, навколо
Таємничі розхлюпують звуки.
І земля — ніби писанка світла —
Кольорова, весела сьогодні.
В церкві люди — святкові й привітні.
Воскресаєм у дні Великодні.
  (Х. Білоус)

ВОСКрЕСІННЯ
Що за день чудовий воскресіння,
Сповнений любові і надій?
За чиїмось мудрим повелінням
Світ довкола враз помолодів.
Прямо в хату ллється сонця повінь,
Вже давно такої не було.
а душа стає моя раптово,
Наче біле лебедя крило.
Хоче в небо визволення ради
Із пітьми, що застує мені...
Воскресіння — то велика радість,
Благодать Господня навесні.
  (С. рачинець)

ПИСаНКИ 
В хаті на осонні
Сяду на ослоні.
Сяду я скраєчку —
розпишу яєчко.
Нумо, пензлик, потанцюй,
Гарно писанку малюй.
Буде небо і земля,
І ставочок, і поля.
Сильний і міцний дубок,
а на ньому — яструбок.
Буде в мене писанка
Про Вкраїну пісенька. 
  (В. Таран)

СВЯТО ПаСХИ НЕДаЛЕЧКО 
Свято Пасхи недалечко,
Люди звичай бережуть, —
розмальовують яєчка,
Пишні пасочки печуть.
Святкування йде віками, —
Це такі чудові дні:
В гості йти, під рушниками
Страви нести запашні.
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Доброзичливо, з любов’ю
Мати щирі почуття,
Людям зичити здоров’я
І щасливого життя.
Святість — це чарівне слово,
Тільки треба так зуміть,
Щоб життя своє святково
У труді й добрі прожить.
  (Н. Куфко)

ПИСаНКИ 
Ввечері матуся нас чарує —
Писанки на виставку малює.
Віск черпає
Писачком із блюдця,
Її очі лагідно сміються.
Її очі
Світяться у ласці.
Квітоньки на писанці
Зірчасті,
а на другій — 
Півники та бджоли,
Ми таких не бачили ніколи.
а на третій
Олені і сарни,
На четвертій — 
рушничок прегарний...
Дивиться
І тішиться матуся:
Я у неї малювати вчуся.
  (С. Жупанин)

ВЕЛИКОДНІ ПИСаНКИ
Що за дивнії яєчка
Наша курочка знесла!
Намальоване гніздечко
Ще й пташиночка мала,
Навкруги — барвисті квіти,
Жовті, сині гілочки...
Чи здогадуєтесь, діти,
Що це? Певно — писанки!
Їх не курочка знесла,
Їх матуся принесла,
Ми гуртом розмалювали
Для святкового стола:
Сяють наші писанки, —
Як весняні квіточки!
  (Л. Полтава)
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раДІСНИЙ НаДХОДИТЬ ДЕНЬ
радісний надходить день,
Дзвонять дзвони: день-дзелень,
Понад міста, понад села
Лине вісточка весела.
Ясне сонце над селом,
Наче писанка, зійшло —
Вибігайте з хати, діти!
Як сьогодні не радіти?
Вийдем-вийдем на горбок,
Заспіваєм гагілок,
Що весна вже воскресла,
Нам Великдень принесла.
  (р. Завадович)

ВЕЛИКОДНЯ Гра
Стали діти у кільце.
В кожного в руках яйце.
Марті випало на славу
розпочати цю забаву,
Дуже милу, престару
Великодню гру.
Ходить дівчина кільцем
І постукує яйцем...
Що не стукне — трісь і трісь, —
Яйця тріскають чиїсь...
Мартине — ціле, тверде, —
Марта рада далі йде...
Стук-стук-стук...
І раптом — хрусь!
Гру продовжує Петрусь.
Стукнув всього
разів три
І так само вийшов з гри.
За Петром пішов Максим,
Декілька дівчат за ним...
В Олі писанка ціла,
Оля в грі перемогла!
а тепер, відомо всім,
Всі за стіл до Олі в дім
Їсти яйця, все що є...
Просить цей, що виграє.
  (М. Хоросницька)

З рІЗДВОМ ХрИСТОВИМ! 
Хай за вікном хуртеча злиться, 
а нам співати і радіти. 
Горить ялинка у світлиці — 
З різдвом Христовим, любі діти! 
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Дніпро обняв дзвінкі Карпати, 
а в хаті вже кутя і сіно.
Дозвольте заколядувати: 
— З різдвом Христовим, Україно! 
Колядин, колядин.... 
Колядин, колядин, 
Я у батька один. 
Мене не дивуйте 
Ковбасу лаштуйте. 
Колядин, колядин, 
Я у батька один. 
По коліна кожушок, — 
Дайте, дядьку, пиріжок! 
Щедрик, ведрик 
Щедрик, ведрик, 
Дайте вареник, 
Грудочку кашки, 
Кільце ковбаски, 
решетце овса 
І колядка вся! 
Сію, сію, посіваю 
Сію, сію, засіваю, 
З Новим роком вас вітаю!
На той новий рік, 
Щоб вродило краще,
Ніж торік! 
  (Й. Стуцюк) 

КОЛЯДНИК 
Під ногами сніг рипучий, 
Вітер стріхи обміта:
Нині день ясний, блискучий — 
День Народження Христа! 
  (О. Кобець) 

КОЛЯДКа 
Ой ішла Колядка 
Вулицями в місті, 
У стічках сріблястих, 
В світлому намисті. 
Іскорки веселі 
На сніг розсипала, 
«Божий син родився!» — 
Усіх сповіщала. 
Сію, сію, засіваю 
Сію, сію, засіваю,
Вашу хату не минаю, 
З Новим роком йду до хати,
Щось вам маю віншувати: 
Щоб діти всі здорові, 
Їли кашу всі готові, 
Щоб вам була з них потіха. 
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а нам грошей з півміха! 
Коляда українських діточок 
Ой, Ісусе любий, кращий, як ті квіти, 
Пригорни до себе нині українські діти. 
Щоби були добрі, щоби були щасні, 
І розумні, і здорові, мов ті квіти красні. 
Ти, Дитино Божа, на пахучім сіні, 
Дай нам щастя й кращу долю рідній Україні. 
  (Н. Мудрик-Мриц) 

ЩЕДрІВОНЬКа ЩЕДрУВаЛа 
Щедрівонька щедрувала, 
Під віконце підбігала, 
Що ти, тітко, напекла, 
Винось нам до вікна. 
Що ти, дядьку, нам напік, 
Винось нам аж на тік.
Мати казала, щоб дали сала, 
Батько сварився, щоб не барився. 
Сієм, вієм, посіваєм 
Сієм, вієм, посіваєм, 
З Новим роком вас вітаєм 
На щастя, на здоров’я 
На Новий рік! 
Щоб вам вродило краще, ніж торік. 
Коноплі під стелю, 
а льон до коліна, 
Щоб вам, господарі, 
Голова не боліла! 

ЩЕДрИК-ВЕДрИК 
Щедрик-ведрик, дайте вареник, 
Грудочку кашки, кільце ковбаски. 
а як каші не дасте, 
Візьму вола за ріжок, 
Поведу на торжок, 
Куплю собі пиріжок.
Дайте коляду, 
Бо вам хату завалю.
Дайте книш, 
Бо напущу вам в хату миш. 
Дайте пиріг, 
Бо потягну хату за ріг. 
Щастя, здоров’я господарю бажаємо 
Щастя, здоров’я господарю бажаємо. 
Щедрий вечір, хато-світлице, 
Сійся-родися, житечко, пшениця! 
Сію, вію, посіваю, 
З Новим роком вас вітаю.



УроК 1
тема. Ми — українці

мета: поглибити знання учнів про Україну, розкрити зміст поняття 
громадянин України; розвивати мовлення учнів; виховувати патріотичні 
почуття приналежності до народу України.

обладнання: календар природи, карта України, тлумачний словник, 
порт рети Т. Г. Шевченка, М. Лисенка, С. Корольова, К. Білокур.

Хід уроку

і. ознайомлення із завданнями курсу «Я і Україна» в 2 класі
1. розповідь учителя.

— У другому класі ми продовжимо вивчати курс «Я і Україна». Ви по  - 
глибите знання про Україну — незалежну державу, про народ України, 
його звичаї та традиції, ознайомитесь із правилами поведінки в громад-
ських місцях, під час урочистих подій, ознайомитесь із вимогами до осо-
бистої гігієни. Протягом року будете вести спостереження за погодою 
та працею людей і результати спостережень заносити в класний «кален-
дар природи».

2.  Демонстрування підручника «Я і Україна».
— Найкращим другом і вірним помічником у вивченні курсу стане 

підручник «Я і Україна».
Прослухайте лист-звернення до читачів (С. 3 підручника).

II. актуалізація опорних знань
— Діти, вочевидь, кожен із вас, не замислюючись, дасть відповіді на 

такі запитання: «Як називається країна, де ми живемо? Яку назву має на-
род нашої держави? Хто ж ми з вами?».

На першому уроці ми поговоримо про українців, народ України.
(Учитель зачитує із дошки завдання уроку.)

III. Вивчення нового матеріалу
1.  розповідь учителя.

— Україна — це отча земля, рідний край, де ти народився. Широкі й 
чарівні простори, прекрасні села та міста. Могутньо котить до Чорного 
моря хвилі найбільша річка України — Дніпро. Буйною зеленню шумлять 
на його берегах сади, ліси. Золотистим морем розливається по безкраїх 
нивах жито-пшениця. Тут живуть працьовиті волелюбні люди. Погляньте 
на карту України. На ній позначено кордони української землі. 

2 КЛас
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робота з картою України.
— Простір землі, заселений українським народом, надзвичайно ве-

ликий! Щоб його перетнути, треба пішки йти із заходу на схід 90 днів, 
долаючи щодня по 30 кілометрів. Україна — одна з найбільших держав 
Європи.

Оскільки це країна велика, то й живуть у ній люди різних національ-
ностей. Поряд з українцями в Україні живуть росіяни, білоруси, поляки, 
чехи, молдовани, болгари, євреї, греки. Усі вони знайшли в нашому краї 
свою батьківщину, називають матір’ю соборну й суверенну Україну.

Україно, соборна державо,
Сонценосна колиско моя,
Ще не вмерла
Й не вмре твоя слава,
Завойована в чесних боях!
Живи та міцній,
Українська державо!
Вмирали у битвах мільйони борців,
Щоб стяг синьо-жовтий піднявсь величаво
Й над Києвом стольним віки майорів.

2.  робота з підручником (С. 4–5).
Читання та розгляд малюнків.

3.  робота з тлумачним словником.
Громадянин — людина, яка постійно живе в державі, користується її 

правами й виконує обов’язки, встановлені законами цієї держави.
4.  робота над віршем, записаним на дошці (читання вірша учнями).

Любі друзі! Хоч маленькі,
Ми вже добре знаєм,
Що звемося українці,
Славних предків маєм.
Батько, мати, брат, сестричка
Й інші члени роду —
Всі належать до одного
Українського народу.
Бо родитись українцем —
Це велика честь і слава.
рідний край свій прославяти —
Найважливіша для всіх справа.

— Яка найважливіша справа для кожного українця?
5.  розповідь про видатних людей України.

У ч и т е л ь
Благословенна хай буде година
І та хата, і село,
Що Україні принесло
З великих найбільшого сина.
  (І. Я. Франко)
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— Тарас Шевченко, великий Кобзар — так називали і називають його 
люди. Геніальний син українського народу прославив Україну на весь світ. 
Його книгу «Кобзар» перекладено багатьма мовами світу. Народ України 
береже пам’ять про видатного поета. Йому збудовано пам’ятники, його 
ім’ям названо вулиці, порти, театри, університети. Його вірші знають до-
рослі й діти. Чи пам’ятаєте ви рядки з віршів великого Кобзаря?

— До відомих людей України можна віднести композитора М. Лисен-
ка, народну художницю К. Білокур, конструктора С. Корольова.

6.  Конструювання речень зі словами українка, українець.

IV. Підсумок уроку
— Як називається наша держава?
— Хто живе в Україні?
— Кого із відомих українців ви знаєте?

V. Домашнє завдання
1.  Опрацювати статтю підручника.
2.  Створити малюнок чи фотоколаж (за допомогою батьків) за темою 

«Моя Україна».
3.  Вивчити невеличкий вірш про Україну.
4.  За бажанням скласти кросворд «Україна» (за допомогою батьків).

УроК 2
тема. Грамотний — видющий і на все тямущий

мета: уточнити й розширити уявлення учнів про значення знань  
у житті людини; обговорити правила для учнів; розвивати почуття від-
повідальності; виховувати у дітей бажання дотримуватись правил для 
учнів.

обладнання: плакат з прислів’ями, текст української народної казки 
«розумна дівчинка», загадки.

Хід уроку

і. Перевірка знань учнів
Бесіда.
— Як називається наша держава?
— Хто живе в Україні?
— Як єдиним словом можна назвати всіх жителів нашої держави?
— Яких видатних українців ви знаєте? Чим вони прославили нашу 

країну?
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II. Повідомлення теми заняття
Читання вірша анатолія Костецького.

Спитай у тата чи у мами,
Які професії у них.
Професій в світі є чимало,
Сповна їх вистачить на всіх.
Та є одна поміж професій,
Якої вчаться всі в житті,
Яка для кожного найперша,
Якої вчитиметесь ви.
Учитель, лікар чи геолог,
Письменник, слюсар чи шахтар —
Всі називають головною
Одну професію — школяр!
Бо всім відомо, що без школи,
Без знань, що мусиш там набуть,
Не станеш у житті ніколи
Тим, ким в дитинстві мрієш буть.

— Які професії згадуються у вірші?
— Яку професію називають головною?
— Яке основне заняття кожного школяра?
— Сьогодні на уроці ми поговоримо з вами про значення знань  

у житті людини.

III. Вивчення нового матеріалу
1.  Прослуховування й обговорення української народної казки «розум-

на дівчинка».
Було двоє братів: один бідний, а другий багатий.
Пожалів багатий брат бідного і подарував йому корову. Через якийсь 

час роздумав і велів бідному повернути корову.
Бідний сказав, що не віддасть, бо діти вже звикли до молока. Багач 

повів бідного до пана, щоб той їх розсудив.
Пан каже:
— Хто скаже, що найсолодше в світі, того корова.
Багач приніс панові мед. а бідний передав слова своєї доньки: «Най-

солодше у світі — сон». Пан погодився зі словами розумної дівчинки і го-
ворить до бідняка:

— Ось тобі п’ятнадцять яєць, я хочу, щоб назавтра твоя розумниця їх 
висиділа і принесла курчат, тоді вже корова твоя.

Дівчинка яйця взяла, засмажила, а татові каже:
— Іди до пана і скажи, що курчата будуть, але хай він сьогодні поле 

виоре, посіє просо, завтра скосить, вимолотить, зробить пшоно, щоби 
курчата мали що їсти.

Пан визнав, що йому не перемогти таку розумну дівчинку, і віддав 
корову бідному братові.
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2.  Читання прислів’їв та приказок, записаних на плакаті.
• Голова без розуму, як ліхтарик без свічки.
• Ученому — світ, невченому — тьма.
• Людина без розуму, як млин без води.
• Чого Івась не навчиться, того Іван не буде знати.
3.  розповідь учителя.

— У північних народів є просте і мудре висловлення: «Якщо подару-
вати людині одну рибину, вона буде ситою один день. Якщо подарувати 
дві, буде ситою два дні. Якщо ж навчити людину ловити рибу, вона буде 
сита все життя».

Так і в навчанні: корисно багато знати, а ще корисніше самому здо-
бувати знання, гартувати свою волю, долати лінощі.

Послухайте поради, як налаштувати себе на роботу на уроці.
• На перерві слід підготуватися до наступного уроку.
• Добери все, що потрібно для роботи.
• На парті не повинно бути нічого зайвого.
• Усі предмети слід розмістити на звичних місцях.
4.  Гра-змагання «Хто швидше підготується до уроків мови (читання, 

математики)».
Учитель ставить завдання: «Підготуйтесь до уроку читання». Учні 

швидко дістають з портфеля все необхідне. Перемагає той, хто швидко 
все по клав на парту.

5.  Повторення правил для учнів.
— Учень повинен не тільки успішно навчатись, він повинен ще й ви-

конувати правила, встановлені для учня.
Учні читають з дошки вірші, імітуючи рухи.

Заходить вчитель — треба встати.
Як він тобі дозволить — сядь.
Спитати хочеш — не гукай,
а тільки руку піднімай.
У школі парту бережи
І на парті не пиши.
Щоб урок пройшов не марно,
Треба сісти рівно, гарно.
І не стрекочи на уроках,
Як папуга чи сорока.

IV. Закріплення вивченого матеріалу
1.  Обговорення й розв’язування ситуацій, вміщених у підручнику  

«Я і Україна» (С. 8–9).
2.  розумова гімнастика. Відгадування загадок.
• Вчить читати й рахувати,

І писати, і співати
Всіх дітей довкола
Наша люба... (школа).
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• Ось до класу всіх скликає
Голосистий наш дзвінок,
І ми радо поспішаєм
Не в садок, а на... (урок).

• Він нам, як мама, дорогий,
Він хоче нас навчити
Любити край чудовий свій.
Це мудрий наш... (учитель).

V. Підсумок заняття
— Послухайте вірш Ю. Федьковича, запам’ятайте побажання, вис-

ловлені у вірші, і намагайтесь виконувати їх у своїй навчальній діяль-
ності.

Учітеся, діти любі, читайте, гадайте,
Як та бджілка медок з квітки, розуму збирайте.
Бо в мудрого й на камінні пшениця уродить,
а дурному не вродить ніщо і в городі.
Бо в мудрого і кропива іде на ужиток,
а в дурного і пшениця обернеться в збиток. 

VI. Домашнє завдання
1)  Опрацювати статтю підручника.
2)  Дібрати прислів’я та приказки про навчання, знання, розум.
3)  За бажанням взяти невеличке інтерв’ю у батьків про те, як і де вони 

на вчалися.

УроК 3
тема. Щоб бути здоровим і все встигати робити

мета: уточнити й розширити знання учнів про режим дня; розвива-
ти елементарні звички здорового життя; виховувати такі риси, як органі-
зованість, відповідальність.

обладнання: плакат «режим дня», матеріал для дидактичної гри «ре-
жим дня», тести.

Хід уроку

і. Повідомлення теми уроку

ДОБра ПОраДа
Добре вчитись — це не значить,
Що не можна грати в м’ячик,
Що ховатись слід від мами
Із цікавими казками.
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Все встигає той зробити,
Хто уміє час цінити.

— Сьогодні ми з вами на занятті поговоримо про те, що слід робити, 
щоб бути здоровим і все встигати.

іі. Вивчення нового матеріалу
1.  розповідь учителя.

— Якщо ти будеш суворо дотримуватись розпорядку дня: спати, їсти, 
гуляти, читати, готувати уроки завжди в один і той же час,— твоєму ор-
ганізмові буде легше працювати, ти почуватимеш себе бадьорим і здоро-
вим, все встигатимеш робити.

2.  розгляд плаката з режимними моментами.
7.00 — підйом;
7.05 — ранкова зарядка;
7.15 — вмивання та водні процедури;
7.30 — сніданок;
9.00 – 13.40 заняття в школі;
14.00 — обід;
14.30 – 15.30 — післяобідній відпочинок;
15.30 – 17.00 — самопідготовка;
17.00 — підвечірок;
17.30 – 19.00 — прогулянки, ігри на свіжому повітрі;
19.00 — вечеря;
19.30 – 21.00 — читання художньої літератури, домашні ігри, пере-

гляд дитячих телепередач;
21.00 — водні процедури, сон.

3.  Читання та обговорення вірша О. Орача «Галя-невстигаля».
— Галю, вставай, умивайся,
Та швидше до столу.
— Галю, мерщій убирайся,
Бо спізнишся в школу!
Галя вилежує, ніжиться
І позіхає,
Довго з портфелем вовтузиться
І — не встигає.
В школі дзвінок продзвенів
І давно почалися уроки.
а коридором чиї то
Лунають поспішливі кроки?
Клас уже знає:
Це знову спізнилася Галя.
Ні, не даремно прозвали
Її Невстигаля.
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— Чому Галя завжди запізнюється?
— Як можна їй зарадити?
— Чи дотримуєшся ти режиму дня?
— Чи робиш ти ранкову зарядку?

4.  Дидактична гра «режим дня».
робота в групах.

ХІД ГрИ

Учням роздають сюжетні картки (кожному ряду — повний набір картинок, де 
зображено режимні моменти протягом дня). Виграють учні того ряду, що швидше 
стануть одне за одним так, щоб зберегти послідовність режимних моментів.

5.  Хвилинка-веселинка.

ВаСИЛЬКО

— Коли йдеш до школи, Васильку, завжди руки миєш. а за стіл чому 
з брудними руками сів? — розсердилася мама.

— Та дома ж у нас санітарки немає,— пояснив хлопчик.

СаНКОМІСІЯ
Одарка і Таїсія — це наша санкомісія.
ретельні санітарки з Таїси і Одарки.
— Показуй руки, другий клас! а вуха вимиті у вас?
Схвильована Таїса очима грізно блиска.
І заявляє Віті, що в нього довгі нігті.
І вимага, щоб Мила чорнило з носа змила.
Одарочка не жартома зробила огляд партам
І виявила в Гоші під партою галоші.
а в парті у Параски — шкуринки від ковбаски!
— а що в кишені в Прісі є, не бачиш ти, комісіє?
ах, Прісенько, яка ж ти в нас! Хіба насіння носять в клас?
Лузати — це не гарно. Це — антисанітарно!
Кишені зараз вивертай і... санітаркам трохи дай.
Одарка і Таїсія — серйозна комісія!

(І. Кульська)

— Діти, з якою метою Василько миє руки?
— а ви як вчиняєте?
— Які вимоги ставить перед класом санкомісія? а чи виконують ви-

моги самі члени санкомісії?

III. Закріплення матеріалу
1.  робота з підручником (С. 10).

— розгляньте малюнки. Чи додержувався хлопчик режиму дня? роз-
кажіть про це.

— Що ви йому порадите?
— Чому треба додержуватись режиму дня?
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2. Читання учителем оповідання про хлопчика Юрка.
— Юрко прийшов зі школи, швидко поїв і сів за уроки. Крізь відчине-

не вікно долинають крики: «Держи його! Обводь зліва! Промазав!» Юрко 
затулив вуха долонями і пробує читати умову задачі. Врешті, не витримав  
і побіг на подвір’я рятувати свою команду. Гра була захоплюючою й тривала 
до самого вечора. Наш Юрко був і воротарем, і захисником, і форвардом.

Тут почувся голос сестри: «Ти уроки зробив?» Юрко побіг додому.  
На порозі його зустріла бабуся і попросила сходити в магазин. Та онук 
змушений був відмовити бабусі, бо не виконав домашнє завдання. Юрко 
швидко сів за стіл: «Швидше, швидше!» Криві літери лягають в рядку.  
а на читання вже не вистачає часу, бо сім’я сідає вечеряти.

«Ні, завтра буде інакше»,— вирішив Юрко.
— Чому Юрко не встиг виконати домашнє завдання?
— На що ще не вистачило в Юрка часу?
— Що б ви порадили хлопцеві?

3.  робота з підручником (С. 11–13).
розгляд малюнків, де зображено, як відпочивають діти. Читання уч-

нями розповіді дітей про те, як вони проводять вільний час.

IV. робота над тестами
Тести

1. Щоб бути здоровим, треба прокидатись:
а)  в один і той же час;
б)  тоді, коли виспишся;
в)  коли розбудить мама.
2.  Ти чистиш зуби:
а)  вранці і ввечері;
б)  вранці;
в)  коли йдеш у гості.
3.  Телевізор ти дивишся:
а)  коли йде передача для дітей;
б)  коли заманеться;
в)  коли виконав домашнє завдання.
4.  Дотримуюсь режиму дня, бо:
а)  вимагають батьки;
б)  хочу бути здоровим і все встигати робити.

V. Підсумок уроку
— Що ж слід робити, щоб бути здоровими і все встигати робити?

VI. Домашнє завдання
1)  Опрацювати статтю підручника.
2)  Скласти таблицю «Мій режим дня».
3)  За допомогою батьків скласти невеличкий кросворд «Здоров’я».
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УроК 4
тема. Щоб бути здоровим і все встигати робити

мета: поповнити та узагальнити знання учнів про здоровий спосіб 
життя; збагатити словниковий запас учнів; розширити знання учнів про 
лікарські рослини та їх цілющі властивості; виховувати людину, яка буде 
свідомо вести здоровий спосіб життя.

обладнання: сторінки усного журналу, гербарій «Лікарські рос-
лини».

Хід уроку

і. Повідомлення теми, завдань уроку.  
мотивація навчальної діяльності
— Діти, в наш час з’являється багато нових різноманітних видань: га-

зет, журналів, але вони переважно адресовані дорослим. а чи хотілося б 
вам мати власний дитячий журнал? Сьогодні з вашою допомогою вийде 
дитячий журнал про найдорожчий скарб людини.

Що, на вашу думку, є найбільшим багатством людини? (Відповіді 
учнів.)

— Я запрошую вас завітати на планету Здоров’я. а допоможе нам  
у цьому журнал. Правда, він ще не має назви. Щодо назви було багато 
цікавих пропозицій. Ми вибрали три з них. Вам потрібно шляхом голо-
сування вибрати з трьох назв одну:

«Нехворійко»;
«айболить»;
«Планета Здоров’я».
(Учитель підраховує кількість голосів.)

— Наш журнал називається... 
(Учитель вставляє заготовлену назву на титульний листок.)

II. робота над темою уроку
1.  Перша сторінка журналу — «Поштова скринька».

— Для чого використовують поштову скриньку?
— У нашій поштовій скриньці — листи, які надійшли в редакцію на-

шого журналу. Я хочу зачитати лист від Мийдодіра.
«Друже! Чи бережеш ти свої іграшки, телевізор, інші прилади? Чи пе-

реживаєш, коли вони псуються, ламаються? Чи радієш, якщо їх полаго-
дили? Коли людина «поламалася», її називають хворою. Лікарі і ліки до-
помагають подолати хворобу. Проте людина часто може запобігти хво-
робі. Що потрібно для того, щоб уникнути хвороби?

• Чистота тіла;
• чистота і порядок у домі, у власних речах;
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• правильна постава, хода;
• рухливість, жвавість;
• правильне харчування;
• відпочинок;
• безпечна поведінка;
• добрий настрій;
• доброзичливість.

Якщо всі ці умови виконано, то це означає, що людина веде здо-
ровий спосіб життя і хвороба їй не загрожує. Вона повинна оберігати  
й зміцнювати свій найбільший скарб — здоров’я. Іграшку, одяг, книжку  
можна купити за гроші, але здоров’я не купиш. Про нього треба дбати 
самому. Хіба розумна людина сама собі буде шкодити, сама себе «ла-
мати»? а ти знаєш, що саме тобі може зашкодити? Якщо ні, то я, Мий-
додір, навчу тебе, як самому дбати про своє тіло, що ти сам маєш ро-
бити для здоров’я твого організму.

ЗаПаМ’ЯТаЙ!
Ти — господар свого організму. Якщо добре дбатимеш про нього, то 

він довго не буде ушкоджуватись. а коли виростеш, то не шкодуватимеш 
про свою недбалість у дитинстві».

— Продовжимо читати наш журнал.
2. Друга сторінка нашого журналу — «Сторінка професора Пілюль-

кіна».
— Ми опинилися на сторінці «Професора Пілюлькіна». Він надру-

кував свою лекцію під назвою «Чому люди хворіють». Матеріали лекції 
передруковано у ваш підручник (С. 13–14), прочитайте.

(Діти уважно читають статтю з підручника «Я і Україна».)

3.  Третя сторінка — «Природа лікує».
— Уважно погляньте на малюнки цих рослин. Які з них ви знаєте?  

Як називаються ці рослини?
— Так, це лікарські рослини. Дуже давно люди навчилися викорис-

товувати рослини для запобігання і лікування багатьох хвороб.
Відвар шипшини, чай із суничного чи смородинового листя, цибу-

ля і часник допоможуть тобі взимку уникнути застуди і грипу. Якщо ти 
все-таки застудився, дуже корисно пити чай з малиною, калиною, ли-
повим цвітом.

ЗаПаМ’ЯТаЙ!
• Користуватися багатьма лікарськими рослинами можна лише за при-

значенням лікаря;
• не купуй лікарські рослини на ринку, у випадкових перехожих;
• не можна збирати лікарські рослини біля шляху та в інших забрудне-

них місцях.
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4. «Літературна сторінка».
— а зараз ми познайомимось із матеріалами «Літературної сторінки». 

У нас у гостях — поетеси Тетяна Лисенко та Валентина Бутрім зі своїми 
повчальними віршами.

ХВОра КИЦЯ
Лікар хворі зуби киці пломбував,
Корисні поради весь час їй давав:
— Не лінуйсь ніколи, киценько-голубко,
Зранку і під вечір гарно вичисть зубки.
Хто не любить пасти та зубної щітки,
То у того зубки зіпсуються швидко.
Хто ласує вволю, полюбляє цукор,
Той собі на горе буде мати муку.
Видужала киця. Зубки вже здорові,
Бо поради лікар справді дав чудові.
Ну, а той, хто зуби чистить забуває,
Віршика про кицю хай собі згадає.

 (Т. Лисенко)

ЗаБОЛІЛО В ЗаЙЦЯ ВУХО
Заболіло в зайця вухо — не хотів він маму слухать.
Зайчик шапку не носив, довгі вуха застудив.
Мама сина лікувала: в вушко ліки заливала,
Мазями розтерла спинку, дала чаю із малинки.
Не болять в маляти вуха. Буде зайчик маму слухать!

 (Т. Лисенко)

рЕЖИМ ДНЯ КИЦІ ЛЮБКИ
Вранці киця Любка встала,
Ліжечко своє прибрала,
Лапкою промила вічки,
Вушка, носик, шубку, щічки.
Вийшла в сад і для порядку
Там зробила фіззарядку.
З’їла на сніданок мишку,
Чисті одягла панчішки,
Перед дзеркалом крутнулась,
Причесалась, посміхнулась
І побігла в школу. Вчиться
До обіду Любка-киця.
Пообідавши, гуляє
І батькам допомагає,
І уроки робить киця,
Бо старанна учениця!
Знайде час на все: й пограти,
Й відпочити, й почитати.
По вечері киця Любка
Миє лапки, чистить зубки
І слухняно о дев’ятій
В ліжечко лягає спати.
 (В. Бутрім)
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5. Сторінка «Вузлик на пам’ять».
— Ми багато говорили про збереження здоров’я. Послухайте, що го-

ворить на цю тему народ на сторінці «Вузлик на пам’ять».
• Здоров’я дитини — багатство родини.
• Здоровому все здорово.
• Здоров’я — найдорожчий скарб.
• Весела думка — половина здоров’я.
• Сміх — це здоров’я.

— Дома запитайте у рідних, які ще прислів’я та приказки про здоров’я 
вони знають.

III. Підсумок уроку
— Перегорнута остання сторінка журналу «Планета здоров’я».
Чи сподобався вам урок?
— Про що вам хочеться розповісти вдома?
— Що ж треба робити, щоб маленька людина зберегла здоров’я на 

все життя?

IV. Домашнє завдання
1)  Опрацювати статтю підручника.
2)  Дібрати прислів’я, приказки чи загадки про здоров’я.

УроК 5
тема. народний календар

мета: ознайомити учнів із державними, народними, релігійними та 
календарно-обрядовими святами; вчити культури поведінки в гостях; 
розвивати вміння спілкуватися з членами родини, знайомими; вихову-
вати інтерес до народних традицій.

обладнання: настінний та настільний календар, церковний кален-
дар, Конституція України, плакат з прислів’ями.

Хід уроку

і. Повідомлення теми заняття
— Сьогодні ми познайомимось з календарем, поговоримо про свята, 

які відзначають у межах держави, сім’ї.
Ви дізнаєтесь, як поводити себе в гостях і як приймати гостей, по-

повните свої знання перлинами народної мудрості.

II. робота над новим матеріалом
1.  робота з тлумачним словником.
 Діти читають в словнику, що означає слово календар.
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2.  розгляд зразків настінних і настільних календарів.
3.  розповідь учителя про свята.

— Свята є народні і державні. До народних належать такі: андрія, 
Миколая, Святвечір, Великдень, різдвяні свята, Новий рік, Стрітення, 
Зелені свята.

Державні свята — це День Перемоги, День Конституції, День Неза-
лежності.

Послухайте розповідь про Новорічне свято.
Наші предки вважали, що з пробудженням природи має народжува-

тись і Новий рік. Тому з настанням весни вони збиралися на галявинах, 
співали, водили хороводи, грали в різні ігри, приносили подарунки бо-
гам. Відбувались ці дійства в березні. Символом весни, а отже, й Нового 
року у них була верба. Це тому, що вона розпускалася раніше.

У січні Новий рік почали відзначати в Україні з XVIII століття. Тоді 
ж і з’явилася ялинка, яка прийшла на зміну дідуху — солом’яному сно-
пу, що вбирали до свята медяниками, цукерками, горішками. Неодмін-
ним учасником свят став Дід Мороз, який з’являється разом із Снігу-
ронькою і роздає подарунки. У нашого Діда Мороза є «брати» в інших 
країнах: в СШа — Санта Клаус, в Італії — Боббо Натале, в Колумбії — 
Папа Паскуале.

Давайте пригадаємо пісеньки про Діда Мороза, Новий рік.

(Діти співають пісні, декламують вірші.)

— Свято Нового року є народним святом, а от День Конституції на-
лежить до державних свят.

ДЕНЬ КОНСТИТУЦІЇ

Конституція — це Основний Закон нашої держави. У цьому Законі за-
писані права та обов’язки громадян України. Конституція була прийнята 
28 червня 1996 року. Тому 28 червня український народ святкує державне 
свято — День Конституції України. В цей день Президент звертається до 
народу, вітає його зі святом. Люди ходять в гості, відпочивають.

(Учитель знайомить учнів із деякими правами, які мають громадяни Украї-
ни.)

Стаття 53. Кожен має право на освіту. Повна загальна освіта  
є обов’язковою.

Стаття 49. Кожен має право на охорону здоров’я, медичну допо-
могу.

Стаття 45. Кожен, хто працює, має право на відпочинок.
— Крім прав, в Основному Законі записані обов’язки громадян.
Стаття 66. Кожен зобов’язаний не заподіювати шкоди природі.



2 клас 193

Стаття 68. Кожен зобов’язаний неухильно додержуватися Консти-
туції України та Законів України.

4.  Читання статті «Народний календар» (підручник «Я і Україна»,  
С. 17–20).

1)  Коментоване читання статті учителем.
2)  Обговорення статті.

— розгляньте малюнки. Які свята з народного календаря на них зо-
бражено?

— Назвіть визначні свята Церковного календаря.
— Які звичаї пов’язані із народними святами?

5.  Ознайомлення учнів із правилами поведінки господаря й гостя.
— Незалежно від того, державне, народне це свято чи сімейне, прий-

нято ходити в гості або приймати гостей.
Послухайте кілька порад для господаря й гостя.

• Гостей потрібно запросити.
• Зустрічати гостей слід так, щоб вони зрозуміли, що їх прихід — це 

свято для тебе.
• Допоможи гостеві зняти одяг і повісь його на вішалку. У двері пер-

ший не заходь, пропусти гостя.
• Приймаючи гостей, поводься так, щоб їм було в тебе весело  

і при ємно.
• За стіл господар сідає першим і пропонує гостям всяку страву.
• Не закінчуй їсти, не вставай з-за столу, якщо гості ще їдять.
• Проводжаючи гостя, допоможи йому одягнутися, проведи до  

дверей.
— а тепер прослухайте поради щодо того, як ви повинні поводити 

себе в гостях.
• Приходять тільки за запрошенням.
• Поводься так, щоб твій прихід був приємним для господарів. Не сиди 

мовчки, щоб господарі тебе розважали.
• Якщо те, чим тебе розважають, здається нудним, не показуй цього 

господареві.
• Якщо тобі не подобається в гостях, не обговорюй цього ні з ким.
6.  Перлини народної мудрості (плакат).
• Не дім господаря красить, а господар дім.
• Слова щирого вітання дорожчі за частування.
• В чужому домі будь привітний, а не примітний.
• Що хата має, тим і приймає.

III. Підсумок уроку
— Які календарі існують?
— Які свята занесені в ці календарі?
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— Коли ти йдеш в гості, що ти повинен знати?
— Яких правил слід дотримуватись тому, хто приймає гостей?
— Поділись враженнями від уроку з рідними. Запропонуй їм завес-

ти сімейний календар, де буде записано всі визначні дати, які святкує 
твоя родина.

IV. Домашнє завдання
1)  Опрацювати статтю підручника.
2)  Намалювати ілюстрацію за власним оповіданням «родинне свято».

УроК 6
тема. природа навколо нас

мета: уточнити й розширити уявлення учнів про різноманітність 
природи; з’ясувати відмінності між неживим і живим; встановити 
взаємозв’язки у природі; ознайомити з ланцюжками живлення навколиш-
ньої природи; розвивати уміння спостерігати за змінами в живій і неживій 
природі; виховувати бережливе ставлення до навколишньої природи.

обладнання: загадки, текст М. Ільїна «Навіщо п’ють воду», предмет-
ні малюнки.

Хід уроку

і. Повідомлення теми і мети уроку

II. Вивчення нового матеріалу
1. Вступна бесіда про навколишню природу.
— Подивіться уважно навколо. Що ви бачите?
— Згадайте, де ви відпочивали влітку, що спостерігали?
(Вчитель доповнює, пояснює: Сонце, небо, хмари, дерева, птахи, річ-

ки, моря, дощ, грім, райдуга, вода, яку ми п’ємо, повітря, яким ми дихає-
мо... Як можна назвати все це одним словом? (Природа))

— Чи можна назвати природою школу, будинки, машини? (Ні)
— Чому? (Бо це створено руками людини.)
— Отже, все, що зроблено і побудовано руками людини,— це руко-

творний світ навколо нас.
Умовно природу поділяють на живу і неживу.
Як ви вважаєте, що належить до живої природи, а що — до не-

живої?

(Учні відповідають, учитель підсумовує.)

— До неживої природи належать сонце, місяць, зорі, вода, повітря, 
а також різне каміння, пісок, глина, ґрунт, який є необхідною умовою 
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для життя рослин і багатьох тварин. До живої природи належать люди-
на, рослини і тварини.

Чому природу поділили на живу і неживу? У чому полягає різниця 
між живою і неживою природою?

(Уточнюючи відповіді, вчитель підкреслює, що ознаками всього живого  
є те, що воно: народжується, живиться, дихає, росте, розмножується і відмирає.  
а предмети неживої природи цих ознак не мають.)

— Чи може жива природа існувати без неживої? Чому?
— Що потрібно рослинам, тваринам для життя? (Тепло, світло, вода, 

ґрунт, повітря)
— Отже, жива природа не може існувати без неживої. але жива при-

рода впливає на неживу.
Чи пов’язані тварини і рослини між собою? Як? (Відповіді учнів)
— Ви дізналися, що тварини живляться рослинами. але є тварини, що 

їдять інших тварин. Такі зв’язки називаються ланцюжками живлення.
Наприклад:

                      КОЛОСОК                 МИШа                 ЗМІЯ                 ОрЕЛ

— Спробуйте самостійно навести приклади ланцюжків живлення  
у природі. (Учні наводять приклади.)

— Зараз ми з вами поговорили про життя рослин і тварин. а що ж по-
трібно для життя людини? (Повітря, вода, їжа, тепло)

— а чи змогла б жити без природи людина? (Ні)
— Доведіть.
Учитель загадує загадку:
Куди вступиш — всюди маєш,
Хоч не бачиш — споживаєш. (Повітря)
Учитель пропонує учням закрити рукою ніс і рот.
— Що ви відчуваєте?
— Чому ви задихаєтеся?
— Чого вам не вистачає?
(Учні роблять висновок: «Людині для життя потрібне повітря».)
— Без повітря людина не може прожити навіть кілька хвилин. Вона 

постійно вдихає і видихає повітря, тобто дихає все своє життя.
Послухайте і відгадайте загадку:

Відома звіку рідина,
Усяк її вживає.
Буває хмаркою вона,
Сніжинкою буває,
Бува, як скло,
Крихка, тверда
Звичайна, підкажіть,... (вода).
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— Без води не можуть жити люди, тварини, рослини. Де немає води, 
там немає життя. але всьому живому потрібна чиста вода. а щоб краще зро-
зуміти, чи може людина жити без води, уважно послухайте оповідання.

НаВІЩО П’ЮТЬ ВОДУ?

Здається, запитання просте. а спитаєш, то виявляється, що з деся-
ти чоловік тільки один знає, навіщо п’ють воду. Ти скажеш: воду п’ють 
тому, що хочеться.

а чому хочеться?
Тому, що без води не можна жити.
а жити не можна тому, що ми воду весь час витрачаємо і нам треба 

поповнювати її запас.
Подихай на холодне скло. Скло спітніє, вкриється краплинками 

води.
Звідки взялася вода? З тіла. або ось ти жаркого дня спітнів. Звідки 

взявся піт? Знову ж таки — з тіла.
а якщо ти воду витрачаєш, то тобі треба її час від часу поповнюва-

ти.
За добу людина втрачає аж десять склянок води, отже, стільки ж тре-

ба її випити або з’їсти.
а хіба воду їдять?
У тому то й справа, що їдять. У м’ясі, овочах, у хлібі, у будь-якій їжі 

води дуже багато.
(М. Ільїн)

— Як ви гадаєте, чи може людина жити без їжі? (Ні)
— Чому?
— Людина не може жити не тільки без води, але й без їжі. Для того, 

щоб людина розвивалася і жила, їй необхідно їсти. Потрібно вживати їжу 
рослинного та тваринного походження.

III. Закріплення вивченого матеріалу
1.  робота з підручником (С. 21–23).

Учні виконують завдання у зошитах.
2.  Гра «Поміркуй».

Класифікація предметних малюнків: жива і нежива природа, руко-
творний світ.

Береза, гриб, місяць, сонце, річка, олівець, будинок, автомобіль, дів-
чинка.

3.  Відгадайте загадки.
— До якої природи належать слова-відгадки?

• Голуба хустина, червоний клубок,
По хустині качається,
Людям усміхається. (Небо, сонце)
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• Прозорий, мов скло, а не вставиш у вікно. (Лід)
• Не дерево, а з листками,

Не сорочка, а зшита,
Не поле, а засіяне. (Книжка)

• Біла латка, чорна латка
По дереву скаче. (Сорока)

• Хоч не шию я ніколи, а голок завжди доволі. (Їжак)
• Всю ніч бродить навмання,

Прокладає шлях до дня. (Місяць)
• Червоне коромисло

Через річку повисло. (Веселка)
• Шість ніг без копит.

Ходить, а не стукотить.
Літає, а не птиця. (Жук)

IV. Підсумок уроку
— Що належить до живої природи?
— Що належить до неживої природи?
— Що ми називаємо «рукотворним світом»?
— Чи може людина жити без повітря, води, їжі?
Гра «Хто більше?»
Учні об’єднуються в 3 команди. Одна команда називає предмети жи-

вої природи, друга — неживої природи, третя — «рукотворного світу».
Виграє та команда, яка назве більше предметів.

V. Домашнє завдання
1)  Опрацювати статті у підручнику.
2)  Дібрати по три загадки про предмети живої та неживої природи.

УроК 7
тема. сонце

мета: розширити уявлення учнів про Сонце; з’ясувати роль Сон-
ця для природи, формувати уявлення про тінь; розвивати спостереж-
ливість за об’єктами природи; виховувати інтерес до традицій українсь-
кого народу.

обладнання: рулетка або метр, гномон — метровий кілок, сигналь-
ні картки.

Хід уроку

і. Повторення вивченого на попередніх уроках
1.  Учні згадують, що належить до живої та неживої природи.
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2.  Гра «Жива чи нежива природа».
Учитель називає слова, а учні, якщо це жива природа, піднімають сиг-

нальні картки голубого кольору, якщо нежива — білого, предмети руко-
творного світу — червоного кольору.

Буряк, береза, півень, сонце, сад, білка, автобус, земля, мати, качка, 
автомобіль, бабуся, підручник, землероб, шпак, кінь.

іі. робота над новим матеріалом
1.  розповідь вчителя.

— Коли ви поглянете на вечірнє небо, що ви там побачите?
Багато яскравих зірок горять на ньому. Їх ніхто не запалює. Вони самі 

там горять. але є одна зірка, не схожа на інші. Що це за зірка? Нехай вам 
допоможе загадка: «Гарне, добре, на всіх людей дивиться, а людям на себе 
дивитися не дозволяє».

Напевно, ви здогадалися, що це Сонце.
Сонце, як і інші зірки,— величезна вогняна куля, що світиться! Це — 

зоря, яка складається з розжарених газів і випромінює у простір багато 
світла і тепла. Кожен з вас спостерігав: коли сходить сонце, настає день, 
при цьому чим вище воно піднімається над поверхнею землі, тим стає 
тепліше. Серед зір Сонце розташовано до нас найближче, тому ми ба-
чимо його як велику кулю, що своїм світлом затьмарює інші небесні сві-
тила. Ось чому зорі ми бачимо лише вночі у вигляді маленьких світлих 
крапочок. Ці зірки від Землі розташовані так далеко, що світло від них 
йде роками.

На відміну від Сонця, Земля — холодна тверда куля. Сама світитись 
вона не може. Її освітлює Сонце. Отже, Земля — не зірка. Земля — плане-
та. Сонце і планети разом складають Сонячну систему, в якій є вісім ос-
новних планет. У центрі Сонячної системи знаходиться Сонце. Найближ-
че від усіх до Сонця знаходиться Меркурій, потім — Венера. Третя пла-
нета за відстанню від Сонця — наша Земля. Далі йдуть Марс, Юпітер, 
Сатурн, Уран, Нептун.

Якщо уявити собі Землю завбільшки в горошину, тоді Сонце, порів-
няно із Землею, буде таке, як величезний кавун, Юпітер — велике яб-
луко, Сатурн — звичайне яблуко, Уран і Нептун — дві вишні, Венера  
і Марс — маленькі горошинки, а Меркурій — зернятко проса.

Сонце посилає на землю світло і тепло. Без нього неможливе було 
б життя.

Земля — це єдина планета Сонячної системи, на якій ростуть росли-
ни, живуть тварини і люди. На інших планетах поки що живих організ-
мів не виявлено.

Уявіть собі, що сталося б на Землі, коли б погасло Сонце? (Якби Сон-
це охололо, Земля поринула б у темряву, загинуло б усе живе.)
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— Діти, ми часто вживаємо слово небо. а що воно означає?
— Небо — це товстий шар повітря, який оточує нашу Землю. На ньо-

му ми бачимо Сонце, зорі, місяць, блискавку, хмари. Промені Сонця, 
проходячи крізь повітря, надають небу різного забарвлення — блакит-
ного, червоного, рожевого.

Від чого ще, крім освітлення Сонцем, залежить колір неба? (При-
чиною зміни кольору неба може бути кількість вологи в повітрі, наявність 
пилу, різних газів.)

2. Подумай і відгадай.
— Що коло тебе біжить, а не доженеш? (Відповіді учнів.)
— Так, це тінь. Що ж таке тінь? Це темний відбиток будь-якого не-

прозорого предмета, освітленого з протилежного боку. Через нього не 
проходить сонячне світло, тому й створюється тінь.

3.  Практична робота на вимірювання тіні від гномона.
Ця робота проводиться для того, щоб учні простежили за змінами 

висоти Сонця на небосхилі.
Один учень встановлює перпендикулярно до поверхні Землі гномон. 

Другий, у тому місці, де закінчується тінь, проводить рисочку, а третій 
вимірює відстань від гномона до рисочки. Це й буде довжина тіні, яка 
впала від гномона.

4.  робота з підручником.
1)  Учні опрацьовують матеріали підручника (С. 24–25).
2) Читання оповідання «За лісом, за пралісом золота діжа сходить» за 

Іваном Сенченком (С. 27), використовуючи ілюстрацію підручника  
(С. 26).

ііі. Закріплення вивченого матеріалу
1.  Бесіда.

— Що таке Сонце?
— Що таке Земля?
— Що знаходиться в середині Сонячної системи?
— Яка планета є третьою за відстанню від Сонця?
— Що падає від предметів, які освітлює Сонце?
— Як можна, не дивлячись на Сонце, визначити, високо чи низько 

воно перебуває над поверхнею Землі?
— У який час доби ви спостерігали найдовшу і найкоротшу тінь свою 

та від різних предметів (дерева, стовпа, будинка)?
— Чому вранці холодніше, ніж опівдні?
— Які зміни у природі вам доводилось спостерігати протягом дня?

(Так поступово вчитель підводить дітей до розуміння, що причиною цих 
явищ, які вони спостерігали, є Сонце.)
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— Послухайте віршований жарт В. Бутрім.

ЧОМУ БУВаЄ ДЕНЬ І НІЧ, аБО НЕДОВІрЛИВИЙ ЧОМУЧКО
— Чому буває день і ніч? —
Спитав синок у мами.
— Земля — як велетенський м’яч,
Бо форма така сама.
Дивись, я м’ячик поверну
Червоним до віконця.
Це значить: сторону одну
Зігріє зараз Сонце.
Червоний бік святкує день,
а синій — ніч покрила!
Тепер я повернула м’яч —
Все навпаки зробила.
Ось так на зміну ночі день
Приходить,— каже мама.
Син мовчки вислухав її,
а потім мовив прямо:
— Не вірю я тобі, пробач.
Цього не може бути!
Бо ти сама крутила м’яч,
а Землю хто покрутить?

— Наші предки вважали Сонце «царем» неба, який удень освітлює  
і зігріває землю, а вночі ховається за землю, обходить її та вранці 
з’являється на Сході. Сонце живе в морях і звідти сходить. При його сході 
величезна кількість чортів піднімають його палями. Наші пращури віри-
ли, що Сонце виходить з-під землі і біжить по поверхні невидимого неба, 
заходить у Землю і впродовж цілої ночі здійснює свій шлях під землею.

2. розгадування кросворда.
— Якщо ви правильно розгадаєте кросворд, то у виділених клітинках 

прочитаєте назву найпрекраснішої планети.

1

2

3

4

5

2, 1, 5 — Поле незміряне, вівці незлічені, пастух рогатий. (Небо, зорі, 
Місяць)

3, 4 — Біла смуга з безлічі зірок, що проходить через все зоряне небо, 
Молочний Шлях. Український народ здавна називав його... (Чумацький 
шлях).

Ключ: Земля. 



2 клас 201

іV. Підсумок уроку. Домашнє завдання
1) Знайти загадки про Сонце.
2) Зробити малюнок «Я вранці Сонце радо зустрічаю».
3) Придумати вранішнє привітання до Сонця.

УроК 8
тема. У царстві рослин

мета: ознайомити учнів з розмаїттям рослинного світу, сформувати 
поняття дерева, кущі, трав’янисті рослини; ознайомити з функ ціональним 
призначенням органів рослин, показати пристосування рослин для по-
ширення плодів і насіння; розвивати спостережливість; виховувати бе-
режливе ставлення до природи, любов до рідного краю; почуття пре-
красного в природі.

обладнання: роздавальні картинки, плакати, таблиці, гербарій.

Хід уроку

і. організаційний момент
— Діти, яка пора року настала?
— Як ви дізналися?
— Які зміни відбулися в природі за тиждень?
— Відгадайте загадку: «Невидимка ходить гаєм, всі дерева роздя-

гає». (Осінь)

II. актуалізація опорних знань
— Що оточує нас у житті й одночасно живе своїм життям? (Рос-

лини)
— Які ви знаєте рослини? (Кущі, дерева, трави) Чим вони відріз-

няються?
— Де ростуть рослини?

III. Вивчення нового матеріалу
1. розповідь з елементами бесіди.

— рослини поширені по всій земній кулі. На величезних просторах 
вони утворюють ліси, степи, луки. Населяють вони і водойми, ро стуть 
навіть на скелях і в сипучих пісках. Де б вони не росли, їм завжди по -
трібне сонячне світло і тепло, повітря, вода і ґрунт. рослини збагачують 
повітря киснем, який потрібен для дихання людям і тваринам, роблять 
його чистішим і свіжішим. Тому рослини називають зеленими легеня-
ми Землі. Завдяки повітрю ми живемо і повинні дбати про його чистоту. 
адже забруднене повітря — велика загроза для всього живого. Потрібно 
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більше наса джувати різноманітних рослин: дерев, кущів, квітів. У нашій 
школі є така традиція: кожен першокласник і випускник на згадку про 
себе садить біля школи дерево.

У природі є багато видів рослин: і дерева, і кущі, і трави.
Запам’ятайте, що дерево має тільки одне високе стебло (стовбур),  

у куща — кілька низьких міцних стебел. Трав’янисті рослини мають м’які, 
соковиті, зелені стебла.

Демонстрація таблиці, на якій зображені дерева, кущі, трав’янисті 
рослини.

2. робота з підручником (С. 28–29).
— Яку будову має кожна рослина? (Корінь, стебло, квітка, плоди  

з насінням)
— Які спільні ознаки мають дерева і кущі?
— Скільки стовбурів має дерево?
— а кущ?
— Чи мають стовбур трав’янисті рослини?

3. робота з гербарієм «Органи рослин».
— розгляньте рослини, назвіть їх. розкажіть про будову окремих  

рослин.
— До якої групи вони належать?
— Уважно послухайте загадку В. Бутрім та спробуйте відгадати її.

Що є спільного в калині,
І смородині й шипшині,
Бузині, бузку, ожині,
аґрусі, а ще в ліщині?
Має також барбарис
З ними кілька спільних рис.
а от м’ята, і суниця,
І кульбаба, і пшениця,
І тополя, й кипариси
Зовсім інші мають риси! (Це кущі.)

— Як назвати одним словом м’яту, суницю, кульбабу, пшеницю? 
(Трави)

— а що об’єднує тополю й кипариси? (Це дерева.)
— рослини розподіляють на культурні (рослини, які вирощують люді 

на городах, полях, в садах) та дикорослі (їх ніхто не садив, не доглядав за 
ними, вони ростуть самі.)

• Чи культурні ці рослини:
Помідор, гарбуз, малина,
Морква, жито, огірки,
Мак, кульбаба, буряки?
(Кульбаба — дикоросла рослина, а мак і малина бувають і культурни-

ми, й дикорослими.)
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• Чи культурні ці рослини:
Кабачки, кавун і дині,
абрикос і полуниці,
Подорожник і пшениця?
(Помилково потрапив до переліку культурних рослин подорожник.)

4. Фізкультхвилинка.

У ч и т е л ь
Трава низенька, низенька,
Дерева високі, високі.
Вітер дерева колише, гойдає,
То вправо, то вліво нахиляє,
То вперед, то назад.
То вниз пригинає.
Птахи летять, відлітають,
а діти за парти сідають.

— У плодах дозріває насіння. Для поширення насіння рослини ма-
ють різні пристосування: насінина клена — крильця, лопуха — гачечки, 
кульбаби — парашутики. Одні насінини розносяться вітром, а інші при-
кріплюються гачечками до тварин і таким чином розповсюджуються.

5. робота з підручником (С. 30–31).
6. роль рослин у житті людей.

— рослини є головною їжею, ліками, кормом для тварин, сировиною 
для промисловості, будівельним матеріалом. Діти, нині багато видів рослин 
і тварин зникли або зникають (їх знищили). Багато з них занесено до Чер-
воної книги — це перелік рослин і тварин, яким загрожує повне зникнен-
ня на Землі. Цю книгу порівнюють з червоним знаком світлофора — сиг-
налом, який сповіщає про загрозу і вимагає бути уважним та обережним.

робота з ілюстраціями, малюнками рослин, які занесені до Червоної 
книги: підсніжник сніговий, дрібноплідна журавлина, півонія тонколис-
та, ковила пухнастолиста тощо.

— Зриваючи лісові та польові квіти, ми завдаємо непоправної шко-
ди рослинному світу свого краю.

Пам’ятка
• Кожен зелений листок, кожна травинка виділяє у повітря кисень. Без 

нього немає життя. Не топчи, не рви рослини даремно.
• Найгарніша квітка та, що квітує там, де зросла. Не губи її!
• Невеличкий скромний букет квітів говорить про те, що ти свідома, 

добра, бережлива людина.
• Щоб згубити молоде дерево, потрібна хвилина, а виростити — роки. 

Не ламай черемху та інші кущі! Природа щедра до нас. Усе, що ми 
маємо,— від неї, то відплати їй своєю добротою, увагою, і вона буде 
щедрішою.
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IV. Узагальнення й систематизація знань
Гра «Посади рослину» (гра з м’ячем)
Ведучий кидає м’яч гравцям, які називають дикорослі рослини, куль-

турні рослини, рослини, що занесені до Червоної книги.

V. Підсумок уроку
— У народі кажуть, що кожна людина у своєму житті повинна поса-

дити дерево. Де б ви не були, ви повинні завжди пам’ятати, що не мож-
на топтати траву, ламати дерева, зривати квіти.

Слова цього вірша повинні надихати вас на добрі справи.
Он повзе мурашка, ось хлюпоче річка.
Не ламай ромашку, не топчи травичку.
В зелені діброва, в китицях калина,
Глянь, яка чудова наша Україна!

VI. Домашнє завдання
1)  Опрацювати статтю підручника.
2)  Дібрати загадки про культурні й дикорослі рослини.
3)  Підготувати рецепт лікарського чаю (за допомогою батьків).

УроК 9
тема. У царстві тварин

мета: ознайомити учнів з різноманітним світом тварин; формувати 
поняття комахи, птахи, звірі; навчати їх розпізнавати за істотними зов-
нішніми ознаками; розвивати логічне мислення через завдання на порів-
няння, доведення, вилучення зайвого, встановлення взаємозв’язку між 
рослинами і тваринами, між самими тваринами; виховувати бережливе 
ставлення до всього живого.

обладнання: картини із зображенням птахів, звірів, комах.

Хід уроку

і. актуалізація знань учнів, повідомлення теми уроку
1. Вступна бесіда.

— Сьогодні ми поговоримо про світ природи. адже кожної хвилини, 
щомиті всі ми спілкуємося з навколишнім світом. І, мабуть, ви вже встиг-
ли помітити: все, що нас оточує, перебуває в нерозривному взаємозв’язку, 
живі організми повністю залежать від неживої природи. Та й у самій живій 
природі все пов’язане одне з одним. Ви також є невід’ємною частиною 
велетенського Всесвіту.

Тож я хотіла б розпочати наш урок з казки. а чому з казки? а тому, 
що в дитинстві все починається з казки.
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а придивись, будь ласка,
У лісі всюди казка.
Вона блукає лісом.
Прислухайся, будь ласка,
У лісі всюди казка.
  (С. Бабій)

ЩО ТаКЕ ЛІС?

Одного разу художник вирішив намалювати ліс. «Що таке ліс? — роз-
мірковував він.— Звісно, ліс — це дерева».

І він намалював дуби, ялини, сосни, куші ліщини, зелену траву  
і яскраві квіти. а в куточку картини він намалював маленького чоловічка 
з довгою бородою — дідуся-лісовичка. Бо ж який це ліс без лісовичка?

Повісив художник свою картину на стіну, помилувався нею і кудись 
поїхав. Коли за деякий час він повернувся, то на картині побачив лише 
чорні стовбури дерев.

— Що трапилося з лісом? Чому він пропав? — жахнувся він.
— Ти забув намалювати гриби,— озвався дідусь-лісовичок.— Без гри-

бів не буде лісу.
Художник взяв пензля й намалював знову дерева й кущі, траву, кві-

ти, а серед трави — гриби. Проте ліс продовжував усихати.
— Це тому, що у твоєму лісі немає комах,— зауважив лісовичок.
Художник знову взявся за пензля, і на квітах та листячку з’явилися 

яскраві метелики і моторні жуки.
— Ну, нарешті, все в порядку, — вирішив художник і, ще раз помилу-

вавшись картиною, знову кудись поїхав.
а коли він невдовзі з’явився, то не повірив власним очам: на місці 

розкішного килима з квітів і трав була лише оголена земля. І дерева теж 
були голі, неначе взимку.

Художник підійшов ближче... і вжахнувся. Весь ліс було вкрито тов-
стим шаром гусені та жуків.

Навіть лісовичок з острахом відсунувся на край картини і вигляд мав 
дуже засмучений.

— Це ти в усьому винний! — заволав художник.— Ти наказав мені на-
малювати комах. а вони з’їли весь ліс! Що ж робити? Невже я ніколи не 
зможу намалювати справжній ліс?

— Ніколи,— мовив лісовичок,— якщо не намалюєш птахів. Тому, що 
справжній ліс не може існувати без птахів.

Художник не сперечався, взяв пензлі, фарби. Він знову намалював 
дерева, кущі, траву і квіти. Під деревами й у траві він хитро замаскував 
гриби, на листя посадив метеликів, бджіл і бабок, а на гілках з’явилися 
веселі птахи. Працював він довго. Та, коли йому здалося, що роботу за-
кінчено, лісовичок мовив:
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— Мені затишно у цьому лісі. Однак я не хочу, щоб він знову за-
гинув.

— але чому ж він тепер може загинути? адже в ньому все є!
— Не все,— сказав лісовичок.— Намалюй жабу і ящірку.
І художник намалював жабу та ящірку. І ще різних звірів.
Він закінчив роботу, коли надворі було темно. Художник хотів запа-

лити світло, аби побачити, що ж у нього вийшло, та раптом почув якісь 
шерехи, форкання, тріск гілок.

— Ось, нарешті, це справжній ліс,— почувся із темряви голос діду-
ся-лісовичка. Тепер він буде жити. Тому що тут є все: і дерева, і гриби,  
і квіти, і тварини. Це — ліс.

Художник запалив світло й уважно подивився на картину.
але лісовичок десь подівся.
а може, він просто причаївся у траві або сховався у кущах. Може, він 

заліз на дерево, і його не видно було серед листя. Та він міг заховатися 
в лісі де завгодно. адже там живуть тисячі й тисячі мешканців, яких не-
можливо побачити! але всі вони неодмінно знаходяться в лісі.

(Ю. Дмитрієв)

— Діти! Ця казка є доказом того, що у світі природи все тісно пов’язане 
одне з одним і не може існувати навіть без однієї, найменшої частинки. 
У природі все закономірно.

Ліс — одяг Землі, охоронець річок, збирач води, захисник ґрунту від 
вимивання, лікар, сторож здоров’я людини, дім для тварин.

Як підсумок відомостей про ліс пропоную вам прислів’я. але воно 
зашифроване, тож потребує знання алфавіту.

16 12 22 18 1 29 7 2 1 4 1 23 22 23 3 19

Л І С — Н а Ш Е Б а Г а Т С Т В О

Багато лісу — не загублюй!
Мало лісу — бережи!
Нема лісу — посади!
— розгадавши кросворд, ми дізнаємося тему нашого уроку.
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1. Смугаста кішка, живе в лісі. (Тигр)
2. Птах із великими очима, гострими кігтями, загнутим носом. (Сова)
3. Червонясту шубку має,
 По гілках вона стрибає,
 Горішки, шишки збирає. (Білка)
4. Хижий звір із темним хутром у білу смужку, впадає в сплячку. (Борсук)
5. Прийшла кума з довгим віником на бесіду з милим півником. (Лисиця)
6. Тварина багата і рогів багато. (Олень)
7. У лісі біля пня біготня і метушня: народ робочий весь день клопоче. 

(Мурашки)
— Отже, тема нашого уроку — «Тварини лісу». Сьогодні ви дізнає-

тесь, чому тварини живуть у лісі, чому ліс потребує охорони.

II. Вивчення нового матеріалу
1.  Бесіда.

— Я хочу запропонувати вам послухати уважно вірш.
Було у матері-Природи
Дві донечки такої вроди:
Хто їх побачив хоч на мить,
Не міг забуть і розлюбить.
Голубооку звали Флора,
У неї очі, наче зорі.
Завжди замріяна, тендітна,
Ласкава, ніжна та привітна.
а Фауна — швидка, як вітер,
Могла з птахами полетіти,
І за оленями стрибати,
Та з білочками пустувати.
Обидві світ живий любили,
Відтак його боготворили.
Тож вирішила мудра мати
На посаг їм дарунки дати:
Мрійливій Флорі — світ рослинний,
а жвавій Фауні — тваринний,
Щоб берегли і доглядали,
Від всього злого захищали.
Живуть в легендах і понині
Живого світу дві богині.

— Отже, діти, як називається рослинний світ? (Відповіді учнів.)
— Правильно — флора. а тваринний? (Відповіді учнів.)
— Теж правильно назвали — фауна.
Загалом розрізняють живу і неживу природу. Тварини, як і рослини,— 

це живі організми, частина живої природи.
— Які ознаки властиві живим організмам? (Відповіді учнів.)
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— То чому ж живу природу поділили на рослин і тварин? Чим вони 
відрізняються? (Основна відмінність між рослинами і тваринами полягає 
в тому, як і чим вони живляться.)

2.  робота з підручником (С. 32).
3.  робота з малюнками із зображенням тварин лісу.

— Які з них вам відомі?
— Де ви їх бачили? Що цікаве про них знаєте?

4.  Слухання аудіозапису «Голоси птахів».
5.  Відгадування загадок.
• Швидко скрізь вона літає,

Безліч мошок поїдає,
Під дахом гніздо будує,
Тільки в нас не зимує. (Ластівка)

• Чорномазий, жовтодзьобий,
Він за плугом важно ходить.
Сторож вірний, друг полів,
Перший вісник теплих днів. (Грак)

• Не людина, а живе в хатці. (Шпак)
• У вирій він не відлітає,

Бо роботу й взимку має.
Чути в лісі його стук,
Дзьобом по корі: тук-тук! (Дятел)

• Бідовий хлопчина
В сірій кожушині
По дворах стрибає,
Крихти все збирає. (Горобець)
— Як одним словом назвати цих тварин? (Птахи)

6. розгляд птахів, зображених на ілюстрації в підручнику (С. 33).
— Назвіть зображених птахів. Що ви про них знаєте?

7. Практична робота з визначення істотних ознак птахів.
— Що спільного у зовнішній будові птахів?
— З яких частин складається тіло птахів?
— Чим вкрите тіло?
— Що розміщено на голові?
— Скільки ніг? Які вони?

8. робота з підручником (С. 34).
Проведення гри «Що нам треба знати й мати?»

9. Гра «Хто це?»
Учні беруть картинки із зображенням птахів та описують їх.

10. Бесіда про розмаїття комах.
робота з підручником (С. 32).
— розгляньте комах. Чим вони відрізняються? Що у них спільного?



2 клас 209

— Полічіть, скільки у комахи ніг.
— Зі скількох частин складається тіло? Що є на тілі у комах?
— Спробуйте відгадати назви комах.

• Жучок крапчастий, червоненький,
Корисний дуже, хоч маленький.
На полі бажаний він гість:
Шкідливу попелицю їсть. (Сонечко)

• Ця комаха — трудівниця,
Їй без діла не сидиться.
Все над квітами літає,
Цілий день медок збирає. (Бджола)

• От трудяги, так трудяги!
Всі працюють, ділові!
Дуже дружні ці комахи —
Санітари лісові. (Мурашки)

• В кожну квітку заглядає
Волохатий цей товстун,
Все гуде, медок шукає.
Він справжнісінький ласун! (Джміль)

• Ніс довгий, голос тонкий.
Хто його вб’є, свою кров проллє. (Комар)

11. Гра «Яка тварина заблукала?»
розгляд ілюстрації на дошці.
— Назвати тварину, що є зайвою у кожному рядку:
І ряд — комахи, II — птахи, III — звірі.

12. Бесіда про звірів.
— Відгадайте загадки.

• Сіренька, маленька, хоч якого кота з місця стягне. (Миша)
• В темнім лісі проживає,

Довгий хвіст пухнастий має,
а як вийде полювати,
Бережись, мишва хвостата! (Лисиця)

• З рогами, а не бик,
Доять, а не корова,
Кору обдирає,
а кошики не плете. (Коза)

• Літо й осінь він старався,
Досхочу він наїдався.
а на зиму спати ліг —
Влаштував собі барліг. (Ведмідь)
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• В полі, в лісі проживають,
а хатиночок не мають.
Довговухі стрибунці,
Сірі й білі. Це... (зайці).
— Щоб дізнатись, як одним словом називаються ці тварини, складіть 

слово із поданих букв:

І З р І В (Звірі)

— Відгадайте загадку В. Бутрім.

ХТО НЕ ЗВІр?

Все це хижаки: лисиця,
Вовк, їжак, а ще й куниця,
І сова, а також тхір.
Серед них один — не звір. (Сова — це птах.)

13. робота з підручником (С. 35).
Проведення гри «Що нам треба знати й мати?» (С. 36).
— Які ти знаєш українські казки, героями яких є тварини?
— Упізнай їх на малюнках (С. 37).

III. Закріплення вивченого матеріалу
1. Відповіді на запитання.

— До якої природи належать тварини? Доведіть це.
— Чим тварини відрізняються від рослин?
— Що потрібне для життя тварин?
— На які групи поділяють тварин залежно від того, чим вони жив-

ляться?
— На які групи поділяють тварин за участю в їхньому житті лю-

дини?
— Яке значення тварин у житті людини?

2. Гра «Впізнай за описом».
— Опишіть тварину за ілюстрацією так, щоб впізнати її.

3. Гра «Пастухи та мисливці».
Учні 1-го варіанта — «пастухи», 2-го варіанта — «мисливці». Учитель 

називає тварин. Якщо тварина свійська, то в долоні плещуть «пастухи», 
а дика — «мисливці».

IV. Домашнє завдання
1)  Опрацювати статті підручника.
2) Дібрати загадки про тварин лісу чи свійських тварин (за вибором).
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УроК  10
тема. людина — частина живої природи

мета: формувати в учнів уявлення про людину, про особливість і не-
повторність кожної особи; встановлювати подібності й відмінності між 
людиною і твариною; навчати учнів поважати своїх друзів.

обладнання: таблиці; вірш В. Лучука «Горидуб»; загадка; гра; ситуа-
ція морального змісту.

Хід уроку

і. актуалізація опорних знань
— Яка є природа? (Жива і нежива)
— Хто належить до живої природи? (Звірі, птахи, комахи, люди)
— Хто ж така людина? (Відповіді дітей.)
— Вона найцікавіша у світі природи! Як і тварина, людина наро-

джується, росте, розмножується, розвивається, старіє, помирає. Люди-
на не може жити без води й повітря, без їжі, тепла, сонця.

II. Повідомлення теми уроку
— Що спільного і відмінного між людиною і твариною? (Розповіді 

дітей.)
— Людина розмовляє, читає, пише, ходить на двох ногах, думає, мис-

лить, працює, пізнає світ, оцінює себе. Щоб робити все це, вона повин-
на жити серед людей, спілкуватися з ними.

— Що найперше тобі запам’яталось про себе? (Розповіді дітей)

ііі. робота над новим матеріалом
1. Читання вірша «Горидуб» В. Лучука. (С. 39).
2.  робота над змістом вірша.
3.  Відгадування загадки.
• Хто вранці на чотирьох ногах, удень на двох, а ввечері — на трьох? 

(Пояснення, розгляд малюнків С. 38.)
— Без чого не можуть жити тварини і люди?
— а чим між собою схожі люди? Чим же вони різняться?

4. робота над малюнком (С. 40).
5. Словничок слів, які належать до людини як частини живої при-

роди.
• Ти — людина, живеш серед людей.

— Як слід себе поводити, щоб бути схожим на людину?
6. Гра «Закінчи речення».

Якщо я ненавмисне зачепив перехожого, я повинен... 
Коли я хочу звернутися з проханням, я... 
Коли я хочу пройти на своє місце в театрі, я... 
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7. робота над прислів’ями.
• За добре слово не платять грошей, а скажеш — усім приємно.
• Шануй людей, і тебе шануватимуть.
• розум і вихованість — брат і сестра.

— Прослухайте декілька історій. Який хлопчик вам подобається,  
а який — ні? Чому? Кого б ви хотіли наслідувати?

1) Діти грали на вулиці. Пройшов дощ, на асфальті — великі ка люжі.
Катруся посковзнулась та впала у калюжу. Хлопчики, які знаходи-

лись поруч, голосно розсміялись. Катруся не могла підвестися, у неї болі-
ло коліно. На очі навернулися сльози, а хлопці сміялися.

раптом до дівчинки підійшов Сергійко, її сусід. Допоміг піднятися, 
почистити одяг, запитав, чи не боляче вдарилась.

— Як ви оцінюєте поведінку Сергійка?
— а як можна назвати поведінку інших хлопчиків?
— Чи не траплялось з вами подібних випадків? розкажіть.

2) Мама дала Дмитрику цукерки, щоб він почастував своїх друзів. Коли 
Дмитрик вийшов у двір, то побачив, що серед його друзів був і його 
кривд ник Сашко, який часто грубо його штовхав, обзивав. Дмитрик 
замислився, як йому вчинити — чи пригощати Сашка, чи ні?
— Як би ви вчинили на місці Дмитрика?
— Чи траплялось з вами щось подібне? Як ви себе поводили?

3) У тебе нова цікава іграшка. Всі діти стали у чергу, щоб погратися нею. 
але тут підходить твій кращий друг і теж просить дати йому іграшку. 
Як ти маєш вчинити й чому?
Висновки роблять діти.

IV. Підсумок уроку
— Доведіть, що людина — частина живої природи.
— Що відрізняє людину від тварини?
— Кого ми можемо назвати Людиною з великої літери?

V. Домашнє завдання
1)  Опрацювати статті підручника.
2)  розповісти життєву ситуацію морального змісту.

УроК  11
тема. осінь. рослини восени. охорона здоров’я восени

мета: виявити зміни, що сталися у неживій природі, в житті рослин: 
забарвлення листя, листопад, зміни в трав’яному покриві; встановити 
причини, що зумовлюють ці зміни; розвивати спостережливість, уміння 
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порівнювати, узагальнювати; ознайомити дітей з охороною здоров’я во-
сени; виховувати дбайливе ставлення до рослин, до свого здоров’я.

обладнання: термометр, загадки, ігри.
тип уроку: урок-екскурсія.

Хід уроку

і. Підготовка учнів до екскурсії
Екскурсію можна провести у ліс або парк. Учитель завчасно ретель-

но вивчає, які саме об’єкти живої та неживої природи зможуть побачи-
ти учні.

Діти вивчають вірші, народні прикмети про осінь.
Пригадати з учнями правила поведінки в лісі.

II. Проведення екскурсії
— Відгадайте загадку:
Хто вона, ота красуня
В золотім намисті,
Що без пензля і без барв
Скрізь малює листя?
На деревах листя те
Так блищить, мов золоте! (Осінь)
— Яка зараз пора року?
— Які осінні місяці ви знаєте?
— Чи знаєте ви, чому вони так називаються?
— Назви місяця вересня в основному пов’язані із його особливостями: 

у римлян його називають «септембер» через його порядковий номер.
Давньоруська назва цього місяця — ревун, марень (хмурень), а ук-

раїнська його назва походить від слова «врасень» — іній. Зустрічається  
й інше його ім’я — «маїк», що бере свій початок від слова «май», бо о цій 
порі озимина ніжними пагонами вкриває ниви, відбувається повторне 
цвітіння багатьох рослин.

Назва «жовтень» закріпилася в літературній мові у ХІХ ст. раніше  
в народі його справедливо називали рум’янцем осені, корінником (серед-
ній кінь у трійці), «місяцем голої землі, крижаних денців, мокрого сні-
гу». а ще йому було присвоєно назву «брудник», бо ані колеса, ані по-
лоза не любить.

У римлян цей місяць був восьмим за порядком (від лат. «окто» — вісім), 
тому й назвали його «октобером», а в російській мові «октябрем».

Одвічна слов’янська назва «листопад» вживається в шести мовах.  
У ХХ ст. ця назва закріпилася за 11-м місяцем року і в українській мові, 
хоча до того супроводжувала десятий. За холодні і короткі дні листопад 
ще називали куцнем, місяцем безлистої зими, листогнієм, напівзимником, 
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місяцем «зніми одяг», роздягальником, присмерком року. У російській мові 
назва «ноябрь» походить від латинського «новембер» — дев’ятий місяць 
у давньоримському календарі.

— Які дні восени?
— Чи часто віє вітер?
— а яке осіннє явище ми часто спостерігаємо, ви узнаєте, відгадав-

ши загадку.
• Йшов Мокрисько — довгі ноги,

Вп’ялись ноги у пісок.
Заблищали всі дороги,
Одяг враз увесь промок. (Дощ)
— Яке зараз небо?
— Як гріє сонечко — сильніше, ніж декілька днів назад, чи слабше?
— Яка зараз температура повітря? (Вимірювання температури повітря 

за допомогою термометра.)
— Як, за вашими спостереженнями, змінилась погода у нашій міс-

цевості порівняно з літом?
Діти висловлюють свої думки. Вчитель підсумовує, читає вірш Т. Маринчук 

«Пісня дощу» та просить учнів запам’ятати ознаки осені, про які згадує поетеса.

ПІСНЯ ДОЩУ
Враз кудись сховалось сонце:
Починає дощ танок.
Стука пальцем у віконце,
Мить — і дах увесь намок.
Заспівав осінню тугу
Тихим шумом у дубах
І побіг мерщій до лугу,
Побувати встиг в ярах.
Змалював сумну картину
Мокрим пензликом в саду,
В багрянець одяг калину,
Вкрив осички до ладу.
Стали жовті ясеночки,
Спить ставочок край села,
Поросли в ліску грибочки,
Золота пора прийшла!
Та дощу не до зупину:
Ллє і ллє він день у день.
розігнав дрібну пташину,
Тихо крізь — анітелень.
Всі дерева мокрі й голі,
Поруділа травка вкрай.
Пусто й холодно у полі —
Вже зібрали урожай.
Дощ стежини самотужки
Мокрим снігом застеля.
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Вранці крізь скляні калюжки
Промерзає в сні земля.
Дощ стомився, натрудився,
Зупинився відпочить,
Листям зірваним укрився,
Заховався... і мовчить.

— Як змінився ліс? Зверніть увагу, який він гарний восени, вкритий 
золотом і багрянцем. Наш народ про цю чудову пору року склав багато 
загадок, прислів’їв, приказок. Давайте пригадаємо деякі з них.

• Хто золотом дерева вкриває, а потім його зриває? (Осінь)
• Невидимка ходить в гаї, всі дерева роздягає.
• Як листя жовтіє, то поле смутіє.
• Я дерево-красень, зовуть мене... (ясень).

— Зверніть увагу на зміну кольору листя на різних деревах і кущах. 
Ось перед вами бузок і вільха. Які в них листочки? (Зелені)

— а ось клен і горобина. а які в них листочки? (Червоні)
— а берізки які красиві! Ніби одягнені в золоті сарафани. Саме че-

рез те, що листя різноманітно забарвлене, ліс ранньої осені такий гар-
ний. Цю пору називають золотою.

а від чого ж восени жовтіє й червоніє листя? (Відповіді учнів.)
— Зелений колір листку надає хлорофіл. але, крім нього, є й інші 

фарбувальні речовини: ксантофіл — жовтий колір і каротин — оранже-
вий колір. Влітку, коли під впливом сонячного світла хлорофіл у листках 
рослин утворюється у великій кількості, жовті й оранжеві речовини непо-
мітні. Вони маскуються зеленим кольором хлорофілу. Восени утворення 
хлорофілу йде повільно, а потім і зовсім припиняється. Тоді стають все 
більш помітні жовті фарбувальні речовини, і листя рослин жовтіє.

— а що ще відбувається з листям кущів і дерев? (Опадає.)
— Чому ж листочки опадають?
— Із листопадом у народі пов’язано багато прикмет.

• Листя, хоч і пожовтіло, але опадає повільно — морози настануть не 
скоро.

• Пізній листопад — на тривалу і сувору зиму.
• Якщо листопад настає швидко, треба чекати суворої зими.
• Червоний місяць — на вітер, блідий — на дощ.
• Якщо 6 вересня йде дощ,— чекай на погожу осінь і щедрий урожай 

наступного року.
• 10 вересня дубове листя ще добре тримається — зима буде люта.
• Якщо 5 жовтня листя з берези ще на впало, то сніг ляже пізно; коли 

ж дерева звільнились, то наприкінці січня буде тривала відлига.
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• Якщо 20 жовтня земля вкриється сніжком, то через місяць буде 
справжня зима.

• Якщо 4 листопада небо заплаче, то слідом за дощем настане зима.
• 8 листопада день без снігу — ще не буде зими; якщо замерзне земля 

і дме холодний вітер,— снігу не буде до Нового року.
• Якщо 21 листопада іній,— чекай великих снігів; коли день почнеть-

ся туманом,— бути відлизі.
— Тепер зверніть увагу на трав’янисті рослини. Чи змінились вони 

порівняно з літом? (Теж змінюють колір)
— Вони не просто тьмяніють, в’януть. Уважно придивіться до них — 

і побачите, що трав’янисті рослини восени не менш різноманітні за ко-
льором, ніж дерева і кущі. але деякі з них навіть цвітуть. Відшукайте 
квітучі рослини. (Біла конюшина, червона конюшина, дика редька, грици-
ки, ромашки)

— Погляньте довкола себе. Які предмети природи вас оточують?
— Що з побаченого належить до живої природи? До неживої при-

роди?
Гра «Живе — неживе»
Клас ділять на 2 команди, призначають ведучого, який швидко на-

зиває різні об’єкти. Якщо він називає об’єкт живої природи, діти підні-
мають руки, якщо неживої — присідають. Той, хто помилився, залишає 
гру. Перемагає команда, в якій залишиться більше учасників.

— Чи подобається вам у лісі? Чому?
— В лісі чисте, свіже повітря. Вам хочеться тут відпочивати, гратися. 

Якщо у лісі ви будете їсти, чи потрібно після себе поприбирати?
— Як слід поводитися біля джерельця? (Не засмічувати його, а нав-

паки, розчищати)
— Своєю поведінкою людина може принести користь довкіллю або, 

навпаки, завдати шкоди. Так, рослини і тварини зникають через те, що 
люди чинять їм зло: виривають із корінням квіти, полюють на тварин у пе-
ріод, коли цього не можна робити, інколи діти руйнують гнізда птахів.

Чи буде збережена природа, залежить від кожного з нас.
а якщо наша природа буде «здоровою», то і ви також будете здоро-

вими.
— Як ви розумієте прислів’я: «Здоров’я — наше багатство»?
— Від чого залежить здоров’я людини? Що потрібно робити, щоб ви-

рости здоровим? З чого ви починаєте свій день? Якщо стало холодно, чи 
потрібно тепліше одягатися? Чому?

— Слід пам’ятати: потрібно більше бувати на свіжому повітрі, займа-
тися спортом, вчасно лягати спати. Якщо день почнеш з зарядки, отже, 
все буде в порядку.

розучування вправ гімнастики за розсудом вчителя.
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Вікторина «Чому так говорять?»
• Вересень трусить груші в садочку.
• Жовтень ходить по краю і птахів виганяє з гаю.
• Чому осінь називають золотою?
• Назвіть осінні квіти.

Гра «Найцікавіша хмаринка»
Дорогою додому учні розглядають хмаринки, порівнюють, шукають, 

які з них схожі на предмети навколишнього світу.

ііі. Підсумки екскурсії
— Чи сподобалось вам у лісі?
— Що нового узнали, побачили?
— Які зміни трапилися в лісі з настанням осені?
— Як потрібно поводитися в лісі? Чому?

IV. Домашнє завдання
Намалювати ілюстрацію «Осіння прогулянка». 

УроК  12
тема. Як тварини готуються до зими. 
Як люди готуються до зими

мета: встановити причинно-наслідкові зв’язки між змінами в живій  
і неживій природі, житті рослин і тварин, а також трудовій діяльності лю-
дей; формувати уявлення про перелітних і зимуючих птахів; виховувати 
дбайливе ставлення до тварин.

обладнання: малюнки із зображенням джмеля, перелітних та зимую-
чих птахів, їжака, білки, зайця, маски до гри «Ходить гарбуз по городу».

Хід уроку

і. Повторення вивченого матеріалу
— Яка пора року настає після літа?
— Назвіть осінні місяці.
— Назвіть ознаки осені. Які зміни відбулися в неживій природі?
— Коли жовкне та опадає листя? Чому це відбувається?

II. Повідомлення теми і мети уроку
— розгадайте тему нашого уроку.

1) Як
5) зими
9) до

10) зими
2) тварини
6) Як

3) готуються
7) люди

8) готуються
4) до

(Розшифрувати й записати на дошці.)
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III. Пояснення нового матеріалу
1.  Як готуються до зими комахи.

— Відгадайте загадку.
Ниток багато, а в клубок їх не змотати. (Павутина)
а хто «виробляє» павутину?
— Чи можна восени зустріти павутиння, яке літає? (Так, протягом 

бабиного літа.)
— На осінь з яєць деяких видів павуків виводяться молоді павучки. 

Вони, як і дорослі павуки, здатні виділяти павутинку. Випущену паву-
тинку підхоплює вітер і несе її. Мандрівка павучків — гарний спосіб 
розселення.

Прибувши на нове місце проживання, павучки заховуються під лис-
тя, у суху траву, в щілини кори і там спатимуть до весни. Навесні проки-
нуться і більше літати ніколи не будуть — виростуть і стануть важкими.

— а чи чути восени музику цвіркунів і коників? (Ні, не чути.)
— Восени завмирає життя комах. Зовсім мало ми можемо побачити 

комах, що літають у повітрі. але під листям ми можемо знайти завмер-
лих жучків-сонечок.

— Ще літають джмелі. Джмелі — наші друзі. Лише вони, маючи дов-
гий хоботок, можуть запилювати квіти червоної конюшини. (Показ на 
малюнку.)

— Гніздо джмеля розміщується у землі. Восени вся джмелина сім’я ви-
мирає. Живими залишаються лише молоді джмелі, які, перезимувавши, вес-
ною створюють нове гніздо. Тому зимуючих джмелів потрібно берегти.

2.  Як готуються до зими птахи.
— На попередньому уроці ви були на екскурсії в лісі. Пригадайте, чи 

чули ви спів птахів? Так, уже не чути того співу, що влітку. Чому? (Пта-
хи почали відлітати в теплі краї.)

— Ховаються на зиму комахи. Стає холодніше. Птахам нічого їсти,  
і вони поступово залишають нас. раніше за всіх відлітають комахоїдні 
птахи, пізніше — зерноїдні і водоплавні. а чому?

— Які птахи залишаються зимувати?
— Чи легко їм доводиться взимку?
— Як їм допомогти перезимувати?

3. Як тварини готуються до зими.
1) Відгадайте загадку.

Дикий звірок, круглий, мов клубок,
Колючки стирчать, спробуй узять. (Їжак)
— Чи часто вам доводилось бачити їжачків? Де саме? Що полюбля-

ють їсти їжачки? Чи корисні вони? (Заздалегідь підготовлений учень де-
тальніше розповідає про їжаків: які це тварини, де вони поширені, чим жив-
ляться, де живуть, як зимують.)
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— Пізно восени, коли промерзає ґрунт і зменшується кількість кор-
мів, їжаки зариваються в опале листя і загортаються у неміцний клубок, 
впадаючи у глибоку сплячку аж до березня. У цей час у них дуже вповіль-
нюється дихання (до 6 разів на хвилину), різко знижується температура 
тіла, падає кров’яний тиск, серце робить лише кілька ударів на хвили-
ну. Під час сплячки у їжаків більше, ніж на третину, зменшується маса, 
бо протягом сплячки вони не живляться, а живуть завдяки жиру, відкла-
деному в тілі восени.

2)  Як білки готуються до зими.

(Учитель демонструє малюнок білочки і пропонує скласти загадку про неї.)

— Де живе білка? Чим вона живиться? Як готується до зими? Ціка-
вим є те, що білки дуже старанно запасають на зиму корми — жолуді, 
горіхи, гриби, які ховають у дуплах, під опалим листям, або розвішують 
на сучках дерев. Іноді в білчиних запасах буває до трьох і більше кілогра-
мів горіхів. У зимову сплячку білки не залягають, хоч у дуже люті морози  
і в хуртовину кілька днів сплять.

3) Як зайці готуються до зими.

(Діти розглядають малюнок зайця. Описують його.)

— Заєць сірий найчастіше зустрічається у наших лісах. На відміну від 
інших звірів, зайці не мають постійних лігвищ, не риють нір. Живлять-
ся вони частіше на зелених посівах озимини, конюшини та інших бага-
торічних трав, де знаходять вдосталь кормів аж до глибокої зими. Запасів 
їжі на зиму зайці не заготовляють. Вони харчуються дрібними корінцями, 
які добувають з-під снігу, згризають молоді пагінчики дерев, кору.

— а зараз — загадка на уважність.
Кому колискову співає зима?
ану перевір, чи помилки нема?
Взимку сплять ведмідь, їжак,
Черепаха і ховрах,
Куцохвостий борсучок,
Товстощокий хом’ячок,
Спить в землі сліпенький кріт.
Помилку знайти нам слід!
Хто з них не впадає в сплячку?
Чи розв’яжете задачку?
  (В. Бутрім)

(Кріт не впадає в зимову сплячку.) 

IV. Закріплення знань
і.  Гра «Зимуючі й перелітні птахи».

Учитель називає різних птахів. Учні оплесками визначають зимую-
чих птахів. Виграє той, хто не помилився.
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Лелека, ворона, жайворонок, соловей, синиця, сорока, шпак, лас-
тівка, горобець.

— Як ви допоможете перезимувати пташкам?
2.  розгляд малюнків.

— Назвіть зображених тварин. Кому з них потрібна ваша допомога 
взимку? (Малюнки ведмедя, метелика, їжака, білки, дятла, лелеки, си-
ниці та ін.)

V. осінні турботи людей
1. Бесіда.

— Кому з вас доводилося бути восени в саду? Що роблять люди  
у саду на початку осені? а коли підбілюють та обкопують дерева? (Роз-
гляд малюнків.)

— Що роблять восени люди у полі? (Збирають урожай.)
— Які овочі збирають люди на полях, на городах?
— Що збирають ваші батьки на городах? Чи допомагаєте ви їм? роз-

кажіть.
Інсценізація вірша Т. Маринчук «На городі».

На ГОрОДІ
На городі грядок — тьма:
Тут чого лише нема!
Огірочки й помідори,
редька й морква — для комори.
Стали соняшники в ряд,
Ніби вийшли на парад.
Посадила баба трохи
Зелененького гороху.
Прийде бабин онучок —
Зірве повненький стручок.
І картопля підростає,
Часу слушного чекає.
Тут — цибуля і часник,
Вкусиш — вхоплять за язик.
Буряки розклали листя,
Як фартух бабуся Христя.
Тут і дині, й кавуни,—
Онде зріють вже вони!
Гарбузи лежать пихаті,
Ніби дід Семен — у хаті.
І пшеничка тут росте,
Зріє просо золоте.
Топінамбур зріс стіною —
Майже врівень з головою!
На всі боки пахне кріп,
Ледь не лопне стиглий біб.
Ось квасоля заплелася,
Вусом вгору потяглася.
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Баклажани, кабаки
Полягали на боки.
Кукурудза розквітає,
Коси радо розплітає.
Квітне де-не-де мачок,
Наче полум’я свічок.
а капуста головата
Плаче: «Де ж хусток набрати?»
Жовтий перець ніс здійняв,
І червоний засіяв.
Наливається редиска,
Наверху — зелена кіска.
рахувати вже скінчив.
Скільки ж всього налічив?
Ну й врожай буде, нівроку,
У бабусі цього року!

— Що люди роблять на полях, городах, коли зберуть урожай? (Пере-
орюють лани, деякі поля засівають озиминою.)

2.  Опрацювання матеріалів підручника.
3.  рольова гра «Ходить гарбуз по городу».

(Учитель роздає дітям маски овочів, діти за словами пісні ходять по колу  
і ведуть діалог.)

VI. Підсумок уроку
— Доведіть, що між тваринами, рослинами й людиною існують зв’язки 

(на прикладі підготовки до зими).

Vіі. Домашнє завдання
1)  Опрацювати статті підручника.
2)  Дібрати загадки про осінній врожай.

УроК  13
тема. зима. рослини взимку.  
охорона здоров’я зимової пори

мета: виявити зміни, що сталися у неживій природі, в житті рослин, 
у праці людей; з’ясувати причини, що зумовлюють ці зміни; розширити 
поняття листяні рослини і хвойні рослини; пояснити, що листяні рослини 
перебувають в стані спокою; розпочати дослід зі спостереження за роз-
пусканням бруньок на гілочці вишні; розкрити значення загартування 
організму для зміцнення й охорони здоров’я; виховувати любов і береж-
ливе ставлення до природи.

обладнання: дидактичні ігри, загадки.
тип уроку: урок-екскурсія.
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Хід уроку

і. Підготовка учнів до екскурсії
Учитель повідомляє дітям про екскурсію в парк заздалегідь, пропонує учням 

вивчити вірші, загадки, народні прикмети про зиму.

II. Повідомлення мети екскурсії
Учитель повідомляє учням, що під час екскурсії вони мають з’ясувати, чому 

відбулися зміни в неживій природі (якими стали повітря, вітер, небо, опади), 
розрізняти рослини за зовнішнім виглядом (за кроною, корою, залишками плодів, 
насіння), підгодувати птахів.

III. ознайомлення з характерними ознаками в неживій природі
— Відгадайте загадку.

• Стало біло навкруги —
Я розтрушую сніги,
Наганяю холоди,
Води сковую в льоди,
В дружбі з дітьми я всіма.
Здогадались? Я — ... (Зима).
— Назвіть зимові місяці.
— Чи знаєте ви, чому вони так називаються?
Назва останнього місяця в нашому календарі — «грудень» — зустрі-

чається вже на початку XV ст. і свідчить про стан доріг. Вони затверділи 
після листопадових дощів і відлиг, вкрилися грудочками мерзлого ґрунту. 
Наші прадіді охрестили грудень студенем, студенцем, хмуренем, підберихою 
(колись о цій порі селяни почали підбирати по засіках те, що надбали за 
літо та осінь), молодою зимою, санною колією.

російська назва «декабрь» походить від давньоримської «децембер», 
тобто «десятий» (таким був цей місяць у календарі давніх римлян).

Січень у народі має назви поросинець (після похмурих днів грудня небо 
стає більш синім і прозорим), студень, сніжень, корінник зими, маківка 
зими, середульший, ранок року тощо. До календаря місяць увійшов як январь 
(від лат. януаріус) — місяць миру. Давні римляни вірили, що перший день 
(місяць) року визначає життя людини на весь рік.

Лютий через свою непостійність, дволикість одержав у народі назву 
сніжень (як і попередній місяць), крутень (за віхоли), межень (колись 
відсікав, відмежовував старий рік від нового), бокогрій, криводоріг, зимобор, 
казибрід (від слова «казитися»).

— Чи високо піднімається Сонце над землею? Як воно світить? Якого 
кольору небо, хмари? Які вітри дують взимку? Які опади випадають?

— За календарем зима починається 1 грудня. З настанням зими дедалі 
холоднішає, настають морози. Майже завжди узимку небо затягують 
хмари, які приносять вже не дощ, а сніг. Він покриває все. Мороз сковує 
льодом водойми.
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Усе це відбувається тому, що сонце о цій порі року знаходиться низько 
над землею і не прогріває її. Холодне повітря приносить хмари, в яких 
водяна пара під дією холоду перетворюється на сніжинки. У безвітряну 
погоду сніжинки падають на землю спокійно, але варто подути вітру, як 
здіймається заметіль, залишаючи після себе замети.

Взимку бувають сильні морози. У таку погоду сніг стає пухким  
і рипучим.

Іноді зимою теплі повітряні течії доходять до засніжених місць і трохи 
підвищують температуру повітря. Настає відлига — теплі сонячні дні, під 
час яких сніг стає м’яким, і з нього можна ліпити сніжки і снігових баб.

IV. Виявлення змін у житті рослин
— На яких деревах і кущах залишилися плоди, насіння?
— Порівняйте листок дуба з хвоїнами сосни. Хвоїнки — теж своєрідні 

листки. Дерева і кущі з листками називаються листяними. Дерева і кущі 
з хвоїнками називаються хвойними.

— Як ви думаєте, чи скидає ялина, сосна свої хвоїнки? (Хвоя теж опа-
дає, але хвоїнки міняються поступово, протягом року.)

— а хто пригадає загадки, прислів’я про хвойні і листяні дерева?
• Зимою і літом одним цвітом. (Сосна, ялина)
• Я дерево-красень, зовуть мене... (ясен).

— Як ви думаєте, чи ростуть дерева взимку? (Ні, вони перебувають  
у стані спокою.)

Учні розглядають хвойні дерева (який у них стовбур, забарвлення 
кори, зміщення гілок, верхівку, шишки). розглядають листяні дерева. 
Порівнюють їх.

— До весни дерева готуються ще влітку. В пазусі черешка зароджуєть-
ся брунька. Вона там розвивається, і весною з неї з’явиться молодий пагі-
нець із листочками. (Показати на гілочці вишні.) І ось цю гілочку ми візь-
мемо до класу, поставимо у воду і будемо спостерігати, як за допомогою 
тепла і світла ця малесенька бруньочка набубнявіє і, зрештою, з неї роз-
пуститься листочок.

V. спостереження за птахами, за змінами в житті тварин
— Діти, а яких тваринок ви можете побачити взимку?
— Зніміть шматок кори зі старого пенька і подивіться, хто там по-

селився.
Учні роблять висновок про те, як зимують комахи.

— Які птахи зимують у нашій місцевості?
Учні спостерігають за синичками, горобцями, слухають стукіт дятла.

— Тут вони живляться залишками плодів, насіння. (Якщо є мож-
ливість, можна показати дітям розтріпані дятлом соснові шишки.) а от го-
робці ніколи не їдять по одному. Знайшовши корм, горобчик обов’язково 
«скличе» інших горобців.
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VI. охорона здоров’я взимку
— Чи відрізняється ваш зимовий день від осіннього? Чому?
— Чи змінюється одяг людини зі зміною погоди? Чому?
— Як ви одягаєтесь, коли йдете грати в хокей, кататися на лижах, ков-

занах? Чому потрібно бути уважним на льоду? Чи можна їсти бурульки? 
Як ще потрібно поводитися взимку, щоб не захворіти?

(Учитель за бажанням може прочитати учням вірші В. Бутрім «Казка з пе-
чальним кінцем», «Як від хвороби вберегтися?», а також казку «Небезпечні бу-
рульки»*.)

VII. Дитячі розваги
1. Гра «Хвойні і листяні дерева».

Діти стають у колі. Хлопчики плескають у долоні, коли називаю хвой-
ні дерева; дівчатка присідають, коли називаю листяні. Виграють ті, хто 
не помилився.

2.  Конкурс на кращу розповідь вірша, загадки про зиму.
3.  Зимові прикмети (дібрані дітьми).
• Великий лапатий ніг — на погоду і відлигу.
• Птахи перед потеплінням сідають на нижні гілки дерев.
• Собака качається по землі — на сніг.
• Якщо на падолист листя осики лягає «горілиць» — на холодну зиму, 

«долілиць» — зима буде тепла.
• Яскраві зірки взимку — на мороз.
• Миготять зірки в небі — на сніг.
• Грім узимку — на сильний вітри і сніг.
• Хмари йдуть проти вітру — на сніг.
• Мовчать кімнатні птахи — перед завірюхою.
• Сова кричить — холод накликає.
• Якщо взимку ранкова зоря швидко гасне — на холодну погоду, а коли 

вечірня раптово згоряє — на відлигу.
• Коли ліс узимку почорнів, слід чекати відлиги чи бурі.
• Сніг лапатий — на негоду і мокречу.
• Дим без вітру стелиться по землі — випаде сніг або потепліє.
• Кіт шкрябає підлогу — на вітер і завірюху.
• Кільце навколо Місяця — на сильний мороз.
• Сніг рипить під ногами — на мороз.
• Вечірній зорепад — на нічний мороз.

*  Бутрім В. Л. Казка вчить. Збірник нестандартних дидактичних матеріалів з ос-
новних дисциплін. 1–4 класи.— Х. : ВГ «Основа», 2006.— 128 с.— (Б-ка журн. 
«Початкове навчання»; Вип. 4 (28)).— С. 66–67, 70.

 Бутрім В. Л. Курс «Я і Україна»: цікава дидактика.— Х. : ВГ «Основа», 2004.— 
112 с.— (Б-ка журн. «Початкове навчання»; Вип. 7).— С. 103.
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VIII. Підсумок уроку
— Чи сподобалася вам екскурсія?
— Що цікавого побачили в лісі?
— Які зміни в природі були найбільш помітними?

іХ. Домашнє завдання
Намалювати ілюстрацію «Зимові розваги», «Зимовий сон лісу».

УроК 14
тема. Як зимують птахи і звірі. турбота 
людей про птахів і звірів узимку

мета: встановити взаємозв’язки між змінами в неживій природі, житті 
рослин та в житті тварин; продовжувати формувати вміння здійснювати 
порівняння за істотними ознаками тварин, класифікувати їх; виховувати 
бажання допомагати птахам взимку.

обладнання: ребуси, малюнки із зображенням зайця, вовка, лисиці.

Хід уроку

і. актуалізація опорних знань
1. Бесіда про погоду.

— Яка температура повітря сьогодні?
— Що можна сказати про стан неба?
— Чи є сьогодні вітер? Який він за силою?
— Чи були сьогодні опади? Які?
— Які інші явища природи ви спостерігали?
— Які зміни в неживій природі відбулися з настанням зими?
— Які зміни в живій природі відбулися?
— Продовжте речення:
У лісах ростуть такі дерева: дуб,... 
У лісах ростуть такі кущі: ліщина,... 
— Які дерева називають хвойними? Листяними?

II. оголошення теми і мети уроку
— Відгадайте, які слова зашифровані в цих ребусах.

(Вовк, заєць, білка, сорока)



226 Усі уроки природознавства. 1–4 класи

— Як одним словом можна назвати вовка, зайця, білку, сороку? (Тва-
рини)

— Чи зустрічаються вони взимку? (Так)
— Отже, тема сьогоднішнього уроку: «Як зимують птахи і звірі. Тур-

бота людей про птахів і звірів взимку».

III. Вивчення нового матеріалу
— Діти, перед тим, як перейти до вивчення нового матеріалу, давайте 

з вами складемо план, за допомогою якого ми будемо працювати на сьо-
годнішньому уроці. а допоможуть нам у цьому такі запитання.

1) Які звірі наших лісів, що їх можна зустріти взимку, є великими? (Олені, 
лосі, вовки, лисиці)

2) Які звірі живуть в дуплах? (Білки)
3) Яких птахів можна побачити взимку?

— Отже, спершу ми попробуємо визначити, чому одні тварини взим-
ку сплять, а інші — ні.

1.  Як зимують звірі.
— Давайте пригадаємо, як зимують звірі? (Відповіді дітей.)
— Взимку сплять бурі ведмеді, борсуки, їжаки, кажани. Виходять на 

полювання вовки.
Цікава довідкова інформація (може розказати раніше підготовлений 

учень)
— Вовк — це дужий, розумний, невтомний звір. Середня маса 30–50 кг.  

Він може довго (2–3 тижні) голодувати. Якщо вовк дуже голодний, то 
може з’їсти відразу до 10 кг м’яса. Крім великих тварин, вовк їсть бага-
то гризунів. Основна здобич — це копитні, дикі і свійські тварини. Вов-
ки живуть сім’ями. Якщо полює пара вовків, то часто один із них чатує 
здобич у засідці, а другий її заганяє. Полюючи взимку, вони намагають-
ся загнати козуль або оленів на голий лід або, навпаки, в глибинний сніг, 
де їм легше наздоганяти жертву.

У полі, на лісових галявинах у пошуках їжі бігають зайці, лисиці, 
миші.

— Чим вони живляться?
— а тепер зверніть увагу на малюнок. (Наприклад: ведмідь ласує ма-

линою, лисиця полює на здобич, їжачок несе на собі яблучка, заєць обгризає 
кору дерева.)

— Подумайте і скажіть, чому ведмідь впадає в сплячку.
— Хто може знайти собі корм взимку?
Гра «Хто зайвий?»
На дошці прикріплені малюнки різних тварин. Учні визначають, хто 

із них зайвий, пояснюють, чому.
2.  Як зимують птахи.

— Пригадайте, коли ми з вами ходили на екскурсію, яких птахів ви 
бачили?
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— Які ще зимуючі птахи є в нашій місцевості?
— Які прилітають до нас?
— Чим вони живляться?

3. робота з підручником.
1) Прочитайте про зимуючих птахів у підручнику.
2) Попрацюйте в парах і підготуйте запитання для всього класу.
3) Відповіді на запитання учнів на основі прочитаного тексту.

— Чи є у вас вдома годівниці?
— Якщо регулярно поповнювати годівниці кормом, то це допоможе 

зберегти пташок від загибелі. Полюбляють пташки гарбузове, конопля-
не, кавунове та динне насіння, несолене сало, крихти білого хліба, а от 
чорний хліб шкідливий для птахів.

4.  Зимові турботи дорослих.
1)  Загадка.
• Диво-сани прилетіли,

Скакуни в тих санях білі.
В санях тих сидить цариця —
Білокоса, білолиця.
рукавом махає —
Сріблом все вкриває. (Зима)

2) Бесіда.
— Зима все притрусила своїм білосніжним килимом, але в сільській 

місцевості люди продовжують працювати.
— Як ви думаєте, чим займаються люди в селі? (Затримують сніг на 

полях, щоб навесні більше вологи потрапляло в ґрунт, готують техніку до 
сівби.)

— У лютому у господарствах людям додається роботи. Вони удоб-
рюють поля, перевіряють, як зійшли зернові, лаштують знаряддя праці.

(На основі сюжетних малюнків діти складають розповідь на тему «Пра-
ця людей взимку».)

3) Догляд за свійськими тваринами у зимовий період.
— Які тварини належать до свійських?
— Чому люди їх розводять?
— Чим свійські тварини відрізняються від диких?
— Як змінилися умови життя свійських тварин узимку порівняно  

з літом?
— Із настанням зими у житті домашніх тварин трапляються зміни. 

Так, у птахів під пір’ям виростає густий пух, вони перестають нестися. 
У тварин виростає густа шерсть. Взимку пасовища вкриті снігом. Тому 
корів, овець та інших тварин переводять на тваринницькі ферми. Взим-
ку у тваринників багато роботи: вчасно нагодувати тварин, прибрати  
у приміщенні.
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IV. Узагальнення й систематизація знань
— а зараз ми подивимось, як ви уважно слухали і працювали на уро-

ці, і розв’яжемо кросворд з «секретом».

1 м

2 о

3 л

4 о

5 д

6 ц

7 і

1. Ягода, якою живиться ведмідь. (Малина)
2. Стрункий, швидкий, роги гіллясті. Пасеться весь день. Хто це? 

(Олень)
3. Прийшла вона з довгим віником на бесіду із нашим півником.
 Схопила півня на обід, та й замела мітлою слід. (Лисиця)
4. Плоди, якими живиться дикий кабан. (Жолуді)
5. Житло білки. (Дупло)
6. Невеличка лісова тварина, яка живиться взимку корою дерев. (Заєць)
7. Тварина руда влітку, сіро-коричнева взимку, живе на дереві. (Білка)

— Отже, яке слово отримали по вертикалі?

V. Підсумок уроку
— Чи сподобався вам урок? Які завдання були найцікавішими?
— Хочу звернутися, діти, до вас із проханням.

Холодно взимку зайчатам і білці,
Песику — в будці, в сараї — корівці.
Мерзнуть у котика лапки і вуха,
Мерзне ворона в лиху завірюху.
Горю зарадити можемо —
В будку Шаркові настелим соломи,
Зайчикові покладемо під кущик
Кілька морквинок, листочок капусти,
Теплу корівці поставим водичку,
Птицям насиплемо крихт в годівничку.
Як допоможемо дружно, малята,—
Виживуть взимку птахи і звірята.

(Л. Левченко)

VI. Домашнє завдання
1)  Опрацювати статтю підручника.
2)  Намалювати ілюстрацію «Допоможемо зимуючим птахам!»
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УроК 15
тема. зима щедра святами

мета: розширити та уточнити зміст свят: день Святого Миколая, Но-
вий рік, різдво Христове; розповісти легенду про Святого Миколая; оз-
найомити з українською народною традицією святкування Святвечо-
ра; розвивати мовлення дітей; виховувати повагу до традицій і народ-
них звичаїв.

обладнання: виставка малюнків дітей за темою, церковний кален-
дар, ікона Святого Миколая.

Хід уроку

і. актуалізація опорних знань
— Які свята ви знаєте? Які з них любите найбільше святкувати? 

Чому?

іі. Повідомлення теми уроку
— Зима щедра на свята! І сьогодні ви дізнаєтеся про звичаї нашо-

го народу під час святкувань дня Святого Миколая, Нового року, різд-
ва Христового.

ііі. робота над новим матеріалом
— У народі кажуть, що взимку скільки днів, стільки й свят. Одним із го-

ловних зимових свят є день Святого Миколая, яке святкують 19 грудня.
1. Опрацювання матеріалу підручника (С. 96).

— Небагато відомо про життя Святого Миколая. І навіть те, що знає-
мо, подається як різні легенди. Послухайте одну з них.

Нічого не бракувало малому Миколі — ні гарного одягу, ні смачної 
їжі. Та він був сирота, бо рано вмерли тато й мама. Хлопчик ріс під опі-
кою чужих людей. Часто виходив він на вулицю із свого гарного будинку 
і грався з дітьми. Це були діти вбогих батьків, що жили в темних глиня-
них хатах, спали на долівці й нерідко йшли голодні спати. Жалів їх Ми-
кола і не знав, як їм допомогти.

Був у Миколи старий учитель, що вчив його молитися, читати і пи-
сати. Якось читав він із учителем Святе Письмо: «Коли ти робиш добро, 
то нехай твоя правиця не відає, що робить лівиця...».

Микола замислився.
— Як це розуміти? — спитав учителя.
— Коли робиш добро, то не треба про це нікому оповідати. Краще не 

хвалитись своїми добрими вчинками.
Була пізня осінь. Микола знав, що багато діток у його околиці сидять 

у голоді й холоді. Ось родина старого Олександра. Мати лежить хвора,  
а у Петруся нема чобіток, а сьогодні вранці він бачив, як мала Софійка 
збирала по дорозі ломаччя, бо не було чим запалити в печі.
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Увечері Микола тихесенько, щоб слуги не бачили, побіг до комо-
ри, насипав у торбину борошна, налляв пляшечку олії, набрав повні ки-
шені яблук сухих слив, у дров’янику взяв кілька товстих колод, а у своїй  
скрині знайшов пару теплих панчіх та чобітки. Все це склав до великої 
торби й сховав під своє ліжко.

Коли в домі всі поснули, тихенько, як мишка, вислизнув Микола  
з ліжка. Накинув одяг, взяв торбу з харчами й розніс подарунки своїм дру-
зям. Вранці дітлахи, знайшовши на порозі дарунки, не могли натішитись 
й не знали, кому дякувати.

Відтоді Микола часто робив дарунки бідним на своїй околиці. Люди 
молили Бога за невідомого, що допомагав їм, й ніхто не здогадувався, що 
то був Микола. Миколині слуги помічали, як зникають харчі та одяг з ко-
мор, і стали пильнувати. Одного разу, коли Микола тільки зібрав торбу 
та вийшов зі свого подвір’я, старий слуга наздогнав його, бо думав, що 
то злодій. Отак і довідалися, хто дає бідним дарунки.

Минули роки, виріс Микола, вивчився, став священиком і скрізь чи-
нив тільки добро. Миколу знали і любили, а коли він помер, то причис-
лили його до святих. Відтоді усі його згадують 19 грудня і на Миколину 
честь потайки роблять дарунки так, як ото колись робив сам Микола.

ЛИСТИ ДО МИКОЛаЯ
Надсилаємо на свято
В небо ми листів багато
Дідусеві дорогому,
Миколаєві Святому.
У листах — палкі прохання
І дитячі побажання,
Щоб спустився він до світу
В кожну хату, де є діти,
Та приніс, якщо можливо,
Подарунки всім на диво:
І ляльок, і ведмежаток,
І машини, й слоненяток,
Літаки і паровози,
Теплу шубку на морози,
І санчата для катання,
І альбом для малювання.
Книжку гарну, щоб читати,
І скакалку, щоб скакати,
М’яч для літнього футболу,
ранець, щоб носити в школу,
Тигренятка в жовту смужку,
В клітці — справжнього папужку,
рибок з довгими хвостами,
Гарну сукню з квіточками...
  (Т. Маринчук)
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— Яке наступне свято найбільше очікують діти? (Новий рік)
— Новий рік — це ялинка, подарунки, Дід Мороз, Снігуронька, кра-

са і казка, сподівання чогось нового і незвичайного.
а чи знаєте ви, що сучасне його святкування — четверте в літочис-

ленні нашого народу?
У давнину початок Нового року припадав на весну. Пробуджувала-

ся природа, оживала земля.
Потім із запровадженням християнства на Київській русі дата Ново-

го року змінилася на осінь — вересень.
Ще пізніше цар Петро І запропонував перенести святкування на січень.
Проте й ця дата виявилась не остаточною. За радянської влади офіцій-

ний початок року змістився на 14 днів вперед. Однак церковне відзначен-
ня не змінилося, тож у нас співіснують дві дати початку Нового року — 
1 січня і 14 січня — офіційна й релігійна.

— Як у вашій сім’ї зустрічають Новий рік? Коли прикрашають 
ялинку?

ЯЛИНКа
Ми поставили ялинку
У відерце для води:
Може, вип’є хоч краплинку,
Менше знатиме біди?
В гарні кульки нарядили
І бурульки золоті,
Зверху зірку прикріпили,
В гіллі — вогники святі.
Вранці глянули — ялинка
Вже всю воду попила.
На гілках — смоли краплинки,
Наче в лісі, ожила.
І щодня я поглядала
На святкове деревце,
Воду вчасно підливала,
Добре мовила слівце...
Вже і свята відгуляли,
Закінчилися дива.
а ялинка все стояла
У водиці, як жива.
 (Т. Маринчук)

Гра «Якби я був Дідом Морозом чи Снігуркою»
Діти фантазують та розповідають, що б корисного вони зробили для роди-

чів, знайомих...

Фізкультхвилинка
Щось повісили носи.
Із-за парт не вийшли всі.
Вгору добре потяглись,
На носочки піднялись.
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Опустились легко вниз,
І подув в обличчя бриз.
Як дерева покачало:
Вправо-вліво, вліво-вправо.
Біля парти всі присіли,
Потім встали й полетіли.
руки в боки узяли,
На всі боки повели.
руки вниз всі опустили
І за парти тихо сіли.

2. Опрацювання матеріалів підручника (С. 96).
— Згодом, 7 січня, наступає різдво. Саме напередодні цього дня, вночі, 

у містечку Віфлеємі Діва Марія народила Ісуса Христа, і в різдвяну ніч 
кожного року ясна зірка на небі сповіщає, що Син Божий народився.

різдво Христове — одне з найбільших свят року. Його з нетерпінням 
чекають як малеча, так і дорослі. Найважливіший різдвяний обряд — Свя-
тий вечір.

Із давніх-давен в Україні у цей день усі християни старанно готували-
ся до Святої вечері. Господиня готувала дванадцять пісних страв. Голов-
ною стравою була кутя.

Господар, напоївши худобу, давши їй їсти, брав сніп соломи, оберемок 
сіна і йшов до хати. Сніп ставив у кутку або розкладав на підлозі — це ді-
дух. Сіно клав на стіл. Господиня застеляла його білим обрусом та стави-
ла приготовлені страви. Сідали за вечерю, коли на небі з’являлася перша 
зірочка. За вечерею мусила бути вся родина. У час вечері горіла воскова 
свічка. Після вечері люди колядували — завтра ж різдво Христове!

3. Опрацювання матеріалу підручника (С. 97).
Діти розповідають, як вони ходили з батьками в церкву, носили кутю, 

співають колядки, щедрівки.

ПрО КУТЮ
На Святвечір, у завію,
Хресній я кутю носив.
Про тепло, ідучи, мрію,
Липкий сніг із вій струсив.
Гаряченький горщик каші
Вдома мама подала,
Обгорнула в светри наші,
Щоб тепленькою була.
— Може, дам свого кожуха
Й до хрещених доведу,
Бо знялася завірюха,
То й не знайдеш до ладу?
— Я великий вже, матусю,
Тож хутесенько дійду.
Я нікого не боюся
І дорогу сам знайду!
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Тільки вийшов — лютий вітер
Охопив всього цілком.
Я сльозу рукою витер,
Чимчикуючи селом.
Он і хата виглядає,
Вікна світяться здаля.
Ні душі ніде немає,
Лише я, таке маля.
Тут на лихо вилітає
Лютий пес із-під воріт:
То на кашу поглядає,
То на свій худий живіт.
Що робити, я не знаю,
Гордо стиснув переляк.
Пса рукою відганяю
Та на місці аж заляк.
Потім зразу здогадався:
Горщик хутко розгорнув.
— Де ти в дідька тут узявся? —
І на сніг йому сипнув.
Сам — швиденько до хатини,
У вікно постукав враз:
— Не цурайтеся дитини,
Я кутю приніс до вас!
 (Т. Маринчук)

IV. Закріплення вивченого матеріалу
— Коли народився Ісус Христос?
— Що вас найбільше вразило в легенді про Миколая?
— Як відзначають новорічні свята?

V. Підсумок уроку
— Що нового ви дізнались на уроці? Що розповісте батькам вдома?

VI. Домашнє завдання
1) Опрацювати статтю підручника.
2) Намалювати ілюстрацію «Моє улюблене зимове свято».

УроК  16
тема. родина, рідня, рід. сімейний календар

мета: формувати в учнів поняття родина, рідня, рід; змоделювати ро-
динне дерево; з’ясувати важливі дати у житті найближчих членів своєї 
родини; познайомити із сімейним календарем; виховувати турботливе 
ставлення до членів своєї родини, гордість за свій рід.

обладнання: сімейні фотокартки, малюнок родовідного дерева, вір-
ші, загадки, прислів’я, приказки.
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Хід уроку

і. актуалізація опорних знань

Учитель пропонує розкрити сімейний альбом і розглянути фотографії.

— Назвіть своє прізвище та ім’я.
— Назвіть ім’я своїх братиків та сестричок.
— Назвіть ім’я по батькові матері та батька.

іі. Повідомлення теми уроку
— Сьогодні на уроці ми дізнаємось, що таке родина, рідня, рід. Змо-

делюємо родинне дерево. розповідатимемо про свою сім’ю, розглянемо 
фотографії у сімейних альбомах та складемо сімейний календар.

ііі. Вивчення нового матеріалу
1. Учитель пояснює, що мама, тато, братик, сестричка та сам учень (уче-

ниця) — це сім’я (родина).

МІЙ рІД
Погляньте, це моя сім’я:
Матуся, батько, брат і я.
Також я знаю весь наш рід:
Є дві бабусі, є і дід,
І другий дід, і дядько Клим
(Ми по гриби ходили з ним.)
Є тітка Віра з Воркути,
Є два двоюрідні брати
І п’ять двоюрідних сестер.
Ще дядько Віктор є, шофер.
Він за баранкою щодня.
Усі ми — родичі, рідня.
Єдині пращури у нас.
Ми — рід, і кров єдина в нас!
 (В. Бутрім)

— Які прислів’я про сім’ю ви знаєте?
— У кожній сім’ї (родині) всі її члени мають свої обов’язки. Спокон-

віку тато — господар дому, мама — берегиня роду, діти — малі помічни-
ки, радість для своїх батьків.

• Відгадайте загадку.
Найрідніша, наймиліша,
Всіх вона голубить, тішить,
Завжди скрізь буває з нами.
Відгадайте, хто це?.. (Мама)
— Що ви відчуваєте, промовляючи слово мама?
— Підготуйте розповідь про свою матусю.
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МаТИ
Хто тебе так щиро любить,
І вбирає, і голубить,
І кладе у постіль спати?
Мати.
Хто стеріг тебе від злого,
Відмовляв собі у всьому,
Щоб тобі віддати?
Мати.
Хто тебе узяв за руку
І до школи на науку
Вів, щоб розуму навчити?
Мати.
 (М. Підгірянка)

— а кого ми ще називаємо матір’ю? (Матінку Божу, Батьківщину) 
Усі діти любовно звертаються до Богородиці — «Матінко Божа». І Бать-
ківщину народ у віршах і піснях теж називає ненькою або матір’ю.

— Що ви відчуваєте, промовляючи слово батько?
— Підготуйтесь до розповіді про батька.
Цікавинка
Скрізь по Україні знають слово тато. Закарпатці називають тата ня-

ньом. У деяких випадках уживаємо слово батько. У багатьох місцевостях 
побутує ще слово отець. Тепер це слово вважають застарілим, а колись 
часто промовляли: «Шануй отця й матір своїх». Збереглося слово отець  
у значенні Бог, Отець Небесний. Головна наша молитва починається вер-
танням: «Отче наш...». а ще це слово вживають як шанобливе звертання 
до священика: Отче, панотче.

ТаТО
Сад зелений, а у ньому
Гордий дуб шумить гілками.
Дім красивий, а у ньому
Любий тато наш із нами.

— Послухайте прислів’я і приказки. Поясніть, як ви їх розумієте.
• Маму ні купити, ані заслужити.
• Яка хата, такий тин, який батько, такий син.
• У кого є ненька, у того й голівка гладенька.
• Все купиш, лиш маму і тата ніколи.
• Шануй батька і неньку — буде тобі все гладенько.
2. Опрацювання матеріалу підручника (С. 53–54).

— Є сім’ї, які ведуть свій сімейний календар. У ньому записуються всі 
радісні та сумні події в житті кожного члена сім’ї. Народилася дитина — 
зроблено про це запис. Потім записують день її хрещення, відмічають,  
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коли вона вперше пішла у школу, коли закінчила її, коли одружилась.  
І так — до самої смерті.

3. Опрацювання матеріалу підручника (С. 55–56).
Фізкультхвилинка

Є великий в вовка рід,
Всім живеться тут як слід.
День вони планують вміло,
Гартують дух і власне тіло.
Зранку всі ідуть до кладки,
Зранку в вовчиків зарядка.
Лапки вгору, хвіст униз
І навколо повернись.
Лапки вниз — і роблять кроки,
Гнуться гарно в усі боки.
Як закінчили зарядку,
В воду всі мерщій із кладки.

— Чи знаєте ви, що означає слово рідня, рід? Дідусь, бабуся, тітка, дядь-
ко та їхні діти для тебе — рідня (рід). рід — це одне чи ряд поколінь, які 
пішли від одного предка: рід по маминій лінії, рід по батьковій лінії. Наші 
предки уявляли життя людей на землі, як велетенське дерево роду.

Ви, діти, на цьому дереві — зелені листочки, гілки — ваші тато й мама. 
Стовбур, що ближче до вас,— це дідусі й бабусі. а коріння — це праді-
ди і прабабусі.

Учитель дає завдання відкрити сімейний альбом і з фотографій змо-
делювати дерево роду.

МОЇ ОБЕрЕГИ
Я на них із ніжністю дивлюся.
Це — скарби, коштовності мої.
рушничок цей вишила бабуся,
Бачу в нім красу душі її.
Цю серветку мама вишивала,
Цю поличку вирізав татусь.
Цих скарбів у мене є чимало,
І, коли до них я доторкнусь,
рідних рук тепло в них відчуваю.
Сила в них якась магічна є,
Сила, що мене оберігає
Від незгод, енергію дає.
  (В. Бутрім)

4. Опрацювання матеріалу підручника (С. 51–53).

IV. Закріплення вивченого матеріалу
— Продовжте речення:
Моя мама... 
Мій тато... 
Бабуся — це мама... 
Дідусь — це тато... 
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Прабабуся — це... 
Прадід — це... 
Бабуся — це мама... 
Дідусь — це тато... 
Прабабуся — це... 
Прадід — це... 

V. Підсумок уроку
— Що цікавого дізнались на уроці? Що нове відкрили для себе?  

Що запровадите у своїй сім’ї?
— У кого з вас дерево роду найміцніше, найгустіше?

VI. Домашнє завдання
1)  Опрацювати статтю підручника.
2) Підготувати невеличку розповідь «Традиції моєї родини».

УроК 17
тема. твоя квартира. Будь обережним

мета: з’ясувати призначення кожної кімнати у квартирі (будинку)  
і важливості дотримання порядку в ній; з’ясувати сутність поняття аку-
ратний; виховувати навички особистої гігієни, працьовитості; сприяти 
засвоєнню учнями правил поводження з електропобутовими прилада-
ми, водопроводом тощо.

обладнання: малюнки кімнат, для гри «Якій людині належать речі» 
пенал, рюкзак, зошити.

Хід уроку

і. актуалізація опорних знань
— роздивіться малюнки. Що на них зображено?

іі. Повідомлення теми уроку
— Отже, ви вже зрозуміли, що на уроці йтиметься про нашу оселю.

ііі. робота над новим матеріалом
— Оленка довго жила у селі з бабусею та дідусем. але одного разу при-

їхали провідати донечку батьки і сказали: «Наша сім’я отримала просто-
ру квартиру. Ти, Оленко, теж матимеш окрему кімнату». Дівчинка схви-
льовано запитала: «а які меблі будуть у моїй кімнаті? Я ж незабаром піду 
до школи...»

— Допоможіть Оленці, розкажіть, які меблі стоятимуть у дитячій 
кімнаті.

— Як ви гадаєте, чи потрібна дитині окрема кімната? Для чого?
— розгляньте малюнок (С. 57).
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— Назвіть зображені на малюнку приміщення.
— Які меблі, прилади розміщують на кухні?
— На кожній кухні є газова плита. Для чого вона потрібна? Чи знає-

те ви, як користуватись нею? Яких правил техніки безпеки потрібно до-
тримуватися при користуванні газовою плитою?

— Запам’ятайте, що газ допомагає нам тільки тоді, коли правиль-
но ним користуватися. При необережному поводженні він може ста-
ти причиною лиха. Дітям вашого віку користуватися газовими прила-
дами не можна.

Послухайте повчальну історію про ворону.

СТаВИШ ВОДУ На ВОГОНЬ, ТО ПИЛЬНУЙ, НЕ ПрОВОрОНЬ!
«Нам провели на кухню газ! —
Ворона всім хвалилась,—
Цивілізація і в нас
Урешті-решт з’явилась!
Тож на обід зварю бульйон
Із жаб’ячої ніжки.
Поставлю горщик на вогонь.
Сама спочину трішки».
Заснула. а вода кипить,
Через краї вже ллється.
Потух вогонь. Ворона спить,
а газ над нею в’ється.
Надихалась ворона вщерть
І отруїлась газом.
Чекала на ворону смерть.
На щастя, цього разу
Біди не трапилось, бо грак
Через віконце бачив,
Як википів бульйон, і так
Все обійшлось неначе.
Він хутко викликав «Швидку»,
а також службу газу.
Ворона завдяки граку
Не вмерла цього разу.
але пригода ця могла б
Кінець і інший мати.
Коли горить на кухні газ,
Не час відпочивати!
  (В. Бутрім)

— То яке ж значення має слово «проґавити»?
— За якими номерами треба викликати «Швидку», газову службу, по-

жежників, міліцію?
— Чи є водопровід у вашій оселі? Про що потрібно пам’ятати, корис-

туючись водопроводом?
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— Не забувайте закривати крани. Не залишайте ганчірок, губок у ра-
ковинах, щоб не залити квартиру водою. Якщо ви виявили, що кран про-
тікає, обов’язково повідомте дорослих.

— розкажіть про ваші обов’язки на кухні.
Фізкультхвилинка

Ми з-за парт мерщій встаємо,
Лінькам волі не даємо.
руки вгору, руки вниз,
На сусіда подивись.
руки вгору, руки в боки
І зроби чотири кроки.
Птахи наші прилетіли,
Ми за парти тихо сіли.

— Які ще приміщення зображені на малюнку? Як їх використовують?
— Послухайте народну мудрість та спробуйте пояснити її зміст.
Тримай хату, як у віночку, а рушничок на кілочку.
— Яким повинне бути наше житло? (Чистим)
— Що потрібно робити, щоб у квартирі було чисто?
— Як часто треба прибирати квартиру?
— Прибирання кімнати проводиться не рідше одного разу на тиж-

день, а туалету, ванної, кухні — 2–3 рази.
— Опрацювання матеріалу підручника «Як прибирати кімнату»  

(С. 58).
— Послухайте вірш. Дайте відповіді на запитання: «Як дівчинка до-

помагає своїм батькам вдома?».

МаЛЕНЬКа ГОСПОДИНЯ
Хоч на зріст я ще маленька,
В мене кіска ще тоненька,
Та робити дещо вмію —
Ось тарілочку помию...
Ось кімнату замітаю,
Вранці квіти поливаю.
Всього я сама навчусь,
Бо роботи не боюсь.
Я матусі помагаю:
Пил із меблів витираю.
а як звариться обід,
Підготую все, як слід.
Принесу з комори мамі
Капустину з бурячками.
а як прийде із заводу
Тато мій, поставлю воду,
Мило й щіточку подам,
Ну, а вмиється він сам.

— розкажіть, чого ви навчились робити самі.
Опрацювання матеріалів підручника (С. 60–61).
— Виконання вимог щодо гігієни житла сприяє збереженню та зміц-

ненню здоров’я його мешканців.
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IV. Закріплення вивченого матеріалу
Гра «Якій людині належать речі»
Учні розглядають книгу (показану вчителем). На запитання: «Ця річ 

належить акуратному учневі?» діти відповідають: «Так. Вона обгорнута, 
має закладку».

— Запам’ятайте, будь ласка, такі поради:
І дорослі, і малеча
Берегти повинні речі.
Книга, парта і стілець,
Сумка, зошит, олівець,
Посуд, одяг і взуття
Нам потрібні для життя.
Дбай про речі, не ламай,
Працю інших поважай!
 (В. Бутрім)

Гра «Усе вміє, усе може»
— У наш час людині ніяк не обійтися без електричної енергії. 

Електрика усе вміє, усе може, у кожній справі допоможе. Позмагаємося, 
хто назве більше електроприладів та механізмів, які використовуються  
в домашньому господарстві.

V. Підсумок уроку
— Коли ви залишаєтесь самі удома, які правила безпечної поведінки 

ви маєте виконувати?

VI. Домашнє завдання
1)  Опрацювати статтю підручника.
2)  Дібрати загадки про електроприлади та механізми, що використову-

ються в домашньому господарстві.

УроК  18
тема. про працелюбних та лінивих

мета: розширити знання учнів про професії дорослих; продовжу-
вати формувати в учнів уявлення, що праця є першоосновою життя 
для людини; з’ясувати сутність понять працьовита людина, лінива лю-
дина; скласти колективний лист Івасикові з побажаннями; встановити 
причинно-наслідкові зв’язки між учинками дітей та настроєм батьків;  
розвивати допитливість, творчу фантазію, винахідливість; виховувати 
працелюбність, повагу до людей праці.

обладнання: малюнки «Люди різних професій», «Працелюбні та лі-
ниві», загадки, вірші.
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Хід уроку

і. актуалізація опорних знань
— Як ви гадаєте, яку людину можна назвати працьовитою?
— а лінивою?

іі. Повідомлення теми та мети уроку
Учні зачитують записану на дошці народну мудрість «Праця людину годує, 

а лінь марнує» та розглядають малюнки «Працелюбні та ліниві».

— Хто зображений на малюнках? Доведіть свою думку.

ііі. робота над новим матеріалом
— Заглянемо в тлумачний словничок та прочитаємо визначення слів 

працелюбний і лінивий.
— До яких людей ви належите?
— Чому?
робота з підручником (С. 62–65).
Бесіда про професії.
Погляньте навколо... Нас оточує дуже багато речей, необхідних для 

навчання, праці та відпочинку. Будь-яка річ — результат праці людей різ-
них професій. розгляньте малюнки «Люди різних професій».

— Що ж таке професія? Як ви розумієте це слово?

(Діти намагаються відповісти.)

Учитель підсумовує, що професія — це вміння добре виконувати певну робо-
ту, виготовляти різні речі, надавати послуги.

— Чи є найважливіша, найпотрібніша професія? Чому ви так вважаєте?

(Діти висловлюють свою думку.)

— Всі професії важливі і потрібні. Своєю працею кожен приносить 
користь іншим людям.

— Пригадайте приказки, прислів’я про працю.
• Який майстер, така й робота.
• Мало хотіти, слід навчитися і вміти.
• Праця людину годує, а лінь марнує.
• Щоб рибу їсти, треба у воду лізти.
• Під лежачий камінь вода не тече.
• Сім разів відміряй, один — відріж.
• Без труда нема плода.

— Послухайте вірші, у яких розповідається про різні професії й про 
те, яку користь вони приносять людям.

Шофер не любить довго спати,
Із сонцем він встає
І до машини поспіша —
Важливі справи є.
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Його повсюди люди ждуть,
Тож рано він і встав,
Щоб цеглу і цемент возить,
аби росли міста.

Ще всі навколо міцно сплять,
Та пекар встати встиг,
аби духмяним калачем
Ти смакувати зміг.

Муляр весняним шаром барв
Нас радувати звик.
Тому і він так рано встав,
Веселий чарівник.

Спитай у сонця і в землі,
Спитай дзвінкий потік:
— Хто починає день новий?
— робочий чоловік!

Літака веде пілот,
робітник йде на завод,
Школярів учитель вчить,
Космонавт в ракеті мчить.
Кожен знає своє діло,
робить чесно його, вміло.

Фізкультхвилинка
Щось не можеться сидіти,
Треба трішки відпочити.
руки вгору, руки вниз,
На сусіда подивись.
руки вгору, руки в боки,
роби чотири кроки.

— а чи знаєте ви, хто за професією ваші батьки? Де і ким вони пра-
цюють?

— Ким ви мрієте стати, коли виростете?
— Чому вам подобається ця професія? Чим приваблює?

IV. Закріплення одержаних знань
Відгадування загадок.

• У пору літню, в час осінній,
Навесні — в гарячий час,
Косять, жнуть вони і сіють,
Орють лан у котрий раз. (Хлібороби)

• Хто в гарячий час у лузі
Випасає вівці, друзі? (Чабан)

• Надів біленьку шапку,
Готує він нам бабку. (Кухар)
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• Є в тебе справжній, вірний друг,
Про це не забувай!
Він розповість про все навкруг:
Про море, горе, ліс і луг.
Що хочеш, запитай!
Хороших виростив людей
Він за багато літ.
Від нього із шкільних дверей
Пішли в широкий світ
Поет, учений, горновий,
артист і льотчик бойовий...
Хто ваш надійний друг? (Учитель)

• Хто розносить нам листи?
Телеграми і газети?
Ой, важка у нього ноша!
Діти, хто він? (Листоноша).
Гра «Де я був?»
— Я бачив комбайн. Де я був?
— Я бачив верстат. Де я був?
— Я бачив шприц. Де я був?
— Я бачив багато книг. Де я був?
— Я бачив виставу. Де я був?
— Я бачив ведмедя. Де я був?

V. Підсумок уроку
— Що нового дізналися на уроці? Що вас зацікавило?
— Як ви вважаєте, чи існує на світі найголовніша професія?

СВОЇМИ рУКаМИ
Хоч як не вигадуй,
хоч як не крути —
самі не приходять
поштові листи.
Саме неспроможне
змолотись зерно,
із пряжі саме
не звинеться сукно.
Самі не підводяться
новобудови,
самі не напишуться
вірші чудові.
Ми все це так само,
як тата і мами,
повинні робити
своїми руками.
 (В. Лунін)
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VI. Домашнє завдання
1) Опрацювати статтю підручника.
2) Приготувати невеличку розповідь про професію батьків чи за темою 

«Якби я був...».

УроК 19
тема. Урок чемності

мета: розкрити зміст етикету, доцільності його дотримання; ознайо-
мити з правилами культури поведінки за столом, формувати етичні звич-
ки; засвоїти словничок привітних слів; виховувати шанобливе ставлення 
до старших членів родини та чужих людей; ознайомити учнів з вимогами 
до щоденного мовлення (чистота, виразність, чіткість); виявити з дітьми 
недоліки у власному мовленні (зайві слова, слова-паразити); виховувати лю-
бов до рідної мови.

обладнання: вірш «Стонога», ілюстрації до казок, правила чем-
ності.

Девіз уроку: «Посієш вчинок — виросте звичка».

Хід уроку

і. актуалізація опорних знань
— Домовились якось андрійко, Михайлик, Оленка й Наталка про-

вести разом неділю. Коли це почався дощ, і Наталка запросила всіх до 
себе додому.

— Та ні,— каже андрійко,— краще по домівках. Мені хочеться по-
читати...

— У нас почитаєш,— мовила Наталка.
— а мені вже й їсти хочеться,— каже Оленка.
— У нас поїмо,— відповіла Наталка.
— а ми твоїм удома не заважатимемо? — питає Михайлик.
— а їх нікого немає. В гості поїхали,— мовила Наталка...
Зайшли в хату. Діти одразу заходились роззуватися. Наталка поба-

чила й каже:
— Не треба, гості заходять взуті.
— Так у вас же прибрано,— каже Оленка.
— Не біда,— мовить Наталка.— Прибереться ще раз... (а хто приби-

рає в них — вона, бачте, не сказала!)
Все-таки ніхто Наталки не послухав. а коли зайшли до кімнати, за-

дзвонив телефон. (У Наталки, знаєте, є дома телефон.) Кинулась Натал-
ка до трубки і... і зайшла весела розмова, бо дзвонила подруга. Натал-
ка тільки махнула друзям рукою, мовляв, сідайте, чого стоїте. Посідали,  
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та андрійко довго не всидів. Підійшов до книжкової шафи, хотів з-за 
скла ви йняти книжку.

Наталка трубку відхилила й каже:
— Ми тих книжок не беремо. То для краси. Я зараз тобі сама якусь 

знайду.
Та й знов заходилась в трубку щебетати:
— То до мене друзі прийшли. Зараз буду їх пригощати пирогами, мама 

зранку напекла. Шкода, що ти далеко...
Довго ще Наталка розповідала своїй подрузі про гостей, про пироги, 

про те, що мама вчора так поприбирала в хаті, що все аж блищить, і про 
кіно по телевізору, і про кактус на вікні, і про гусей надворі...

Нарешті Наталка кладе трубку й каже:
— Зараз будемо їсти пироги, вип’ємо соку. Добре?
Діти погодились, аж знову дзвонить телефон. Це вже інша подру-

га, але й їй Наталка розповідає все те, що й першій. В перерві між двома 
фразами встигає загадати Оленці:

— Принеси з кухні пиріг, чашки, сік...
— а чим застелити стіл? — питає Оленка.
— ай, обійдеться,— мовить Наталка й знову повертається до теле-

фону. Коли скінчила розмову, стіл уже був накритий, усі чекали госпо-
диню. Тільки взялися за пиріг, як знов озвався телефон... Коли Натал-
ка кінчила говорити, діти поїли пиріг, попили сік, прибрали після себе й 
зібралися вже йти додому.

— Дякуємо,— сказали...
Може, й Наталка сказала б їм «на здоров’я», але знову озвався теле-

фон. Вона тільки й мовила:
— Це через нього в нас пропала неділя...

— а що б ти вчинив на Наталчиному місці?
— Чи вміє Наталка запрошувати до себе друзів? 
— Чи вміє цінувати мамину працю? 
— Чи вміє берегти час — свій і друзів? 
— Чи вміє вона поводитися з телефоном?

II. Повідомлення теми уроку
Як ти вчиниш, якщо:
... до тебе прийшли гості, а подзвонив товариш?
... товариш любить довго говорити по телефону?
... прийшли друзі, а ти не знаєш, як накривати на стіл?
Пам’ятка

1) Коли до мене приходять гості, приділяю їм увагу.
2) Вчуся в мами накривати на стіл.
3) Не базікаю марно по телефону.
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ііі. робота над темою уроку
1. робота над віршем.

СТОНОГа
раз Стоногу запросили
В Білу, в гості, на весілля.
Як зраділа тут Стонога
Та як кинеться з порога!
Вискочила на дорогу
І... поплутала всі ноги.
Всі сто ніг! Погані справи:
Де тут ліві? Де тут праві?
а передні де? а задні?
розберися в тім безладді!
Заходилася Стонога
Прямо посеред дороги
Впорядковувати ноги:
Виплутала першу, п’яту,
Потім третю і дев’яту,
Двадцять другу й двадцять шосту,
Потім... все пішло не просто,
Бо, коли знайшла тридцяту,
Вже забула про двадцяту,
а поки тії шукала,
П’ята знову десь пропала!
І Стонога лає: «Клята!
Стій! а де ж це сорок п’ята?»
Так засмикана Стонога,
Переплутуючи ноги,
рахувала, поки Біла
Вся, як є, позеленіла.
До Зеленої ж Стоноги
Не просили. І з дороги
Мусила вона вертати
До своєї хати.

— Чи чемна була Стонога?
— а як би ви вчинили на її місці?
— а як слід поводитися в гостях?

2. робота над матеріалом підручника.
— розгляньте ілюстрації. До якої вони казки?
робота з підручником (С. 74).

1) Читання уривку казки.
2) розповідь учнями казки в цілому.
3) Висновок.
3.  Обговорення змісту й форми звертання для привітання іменинника.
4.  Ознайомлення з правилами для тих, хто йде в гості (С. 75 підруч-

ника).
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5.  Читання віршів В. Бутрім, обговорення сюжетів та повчальної ідеї.

ЯК МИШЕНЯТКО СИЛИМаЛО СОБІ ДрУЗІВ ОБИраЛО
Силимало-мишеня —
Обирало собі друзів
І звернулось до коня,
Що щипав травичку в лузі:
— Хочеш, будемо дружити?
Я в конюшні стану жити,
Будеш мене захищати,
Вівсом друга пригощати!
Кінь відмовивсь: «Мишеня —
Друг не кращий для коня».
Силимало-мишеня
Подалося до корови:
— Ти ще краща від коня,
Бо рогата ти худоба.
Хочеш, будемо дружити?
Я прийду до тебе жити,
Будеш мене захищати,
Сиром, маслом пригощати.
а корова грізно: «Ні!
Геть, не треба ти мені!».
Силимало — до свині:
— Хочеш будемо дружити?
Ти даси харчів мені,
Пустиш у свинарник жити,
Захищатимеш від кішки.
Відвернулась та від мишки:
— Друг такий — не для свині!
Геть! Не треба ти мені.
Ледь не плаче мишеня:
— раз у мене сили мало,
То й корова, і свиня,
Й кінь — усі мене прогнали!
Тут горобчик: «Кинь тужити!
Хочеш, будемо дружити?
разом від котів тікати?».
Мишеня йому пихато:
«Теж мені! Який ти друг?!
Ти гроза лише для мух!».
Мишенятко Силимало
Друзів довго ще шукало.
Відмовляли всі йому.
Як гадаєте, чому?

СПраВЖНІ ДрУЗІ
У діброві зайчик жив.
Він із білкою дружив.
Білочка гриби шукає,
Зайчик їй допомагає.
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То кисличку їй подасть:
«Білочко, роби запас!».
То подасть соснову шишку,
Понесе в зубах горішок.
раз у яму він упав,
Шансів вибратись не мав.
Як побачила це білка,
Враз схопила довгу гілку
Й каже зайчику: «Хапайсь,
Міцно зубками тримайсь!
Я покличу допомогу —
Білок Бетю, Ясю й Гогу!».
Зайчик навіть не боявсь:
В друзях він не сумнівавсь.
І маленькі білки скоро
Зайця витягли нагору!
Справжні друзі із біди
Виручать тебе завжди!
Та, щоб вірних друзів мати,
І про них потрібно дбати!

ПрО СІрКа
Сірко-сердега тужить,
Що з ним ніхто не дружить.
Підходить збоку кіт Мурко:
«Давай пограємо!». Сірко
Сердито гаркнув на кота:
«анужбо зникни, мілкота!
Щоб я з котами грався?».
Кіт нявкнув: «Геть зазнався».
а згодом півень підлетів,
З Сірком погратися хотів.
Сірко і півня, як кота,
Прогнав та й ще й обскуб хвоста.
Той заспівав: «Кукуріку!
Ганьба бешкетнику Сірку!»
Сусідському Пірату
Сірко був дуже радий.
Змагатись почали. Забіг —
Сірка суперник переміг!
Сірко почав кусатись:
«З таким не хочу гратись!».
Лежить і знову тужить,
Що з ним ніхто не дружить:
«Як нецікаво жити!
Немає з ким дружити!
Такі погані всі! Чому?».
а що сказали б ви йому?

IV. Підсумок уроку
— Чи сподобався вам урок?
— Із чим новим і корисним ви познайомилися?
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V. Домашнє завдання
1)  Опрацювати статтю підручника.
2)  Підготувати невелику розповідь «Якщо до мене завітали гості».
3)  Дібрати прислів’я про дружбу.

УроК  20
тема. Школа ввічливості. Гостини

мета: з’ясувати сутність понять ввічливий, уважний, байдужий,  
грубий, чемний, нечемний; ознайомитись з правилами етичної поведінки 
серед оточуючих.

обладнання: вірш С. Погорєловського «Ввічливий»; моральні задачі; 
ігри; правила; оповідання В. Сухомлинського «Здрастуйте», «Скупий».

Хід уроку

і. організація класу

іі. Повідомлення теми і мети уроку
— Сьогодні ми поговоримо з вами про те, як повинні поводитись учні 

з дорослими, учителями, товаришами, батьками, сторонніми людьми, 
тобто про ввічливість. Що, на вашу думку, означає слово ввічливість?

Читання вірша С. Погорєловського «Ввічливий».
Запитання. Кого ж можна назвати ввічливим? Пригадайте, які тво-

ри читали про ввічливість. («Чарівне слово» В. Осєєвої.) Чому хлопчикові 
всі відмовляли на його прохання? Хто допоміг йому стати ввічливим? 
Коли потрібно вживати «чарівне слово»? Які ще ввічливі слова ви знає-
те? (Відповіді учнів.)

ііі. розповідь учителя
— Діти, я вам розповім про один випадок, що стався з Вітею і його сес-

тричкою Олею, а ви подумайте, як можна оцінити поведінку хлопчика.
Прийшовши зі школи, Вітя сів читати книжку. До нього підійшла 

сест ричка Оля.
— Вітю, дістань, будь ласка, з етажерки мою книжку.
— Не заважай! — крикнув на неї Вітя.— Хіба ти не бачиш, що мені 

ніколи?
— Пробач, Вітю, я більше не буду заважати,— сказала Оля й пішла 

до другої кімнати, до своїх іграшок...

— Як поводився Вітя? Що він повинен був зробити? (Міркування учнів.)
— Послухайте, як Галя ставилась до своєї матері.
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Сьогодні мама пізно повернулася з роботи, бо затрималася на зборах. 
Вона зайшла до кімнати й помітила чорні сліди від ніг, що вели у світли-
цю. Прийшовши туди, побачила свою доньку Галю, яка сиділа в батько-
вому кріслі й читала книжку. Біля крісла стояли її брудні туфлі, а на столі 
лежали книжки, хліб, печиво.

— Галю, чому ти ввійшла в кімнату з брудними ногами? Чому не при-
брала зі столу? — запитала мама.

— Мені ніколи. Не займай мене. Я читаю цікаву книжку.
— Галю, поприбирай тут, а я піду приготую чаю.
— а що ти завтра робитимеш? Завтра ж вихідний...

— Як можна оцінити поведінку Галі? Що треба було зробити Галі? Хто 
в нашому класі найввічливіший? Зараз перевіримо. 

Вийди, Олю, будь ласка, в коридор, а потім зайди в клас і, дотримую-
чись всіх правил ввічливості, попроси книжку. (Оля виконує завдання, учні 
аналізують її поведінку.)

Моральні задачі.
1.  Вчителька дає завдання Олегу:

— Піди, будь ласка, Олежку, в учительську й принеси журнал. Пока-
жіть, як це треба зробити.

2.  Черговому потрібно звернутися негайно до вчительки, а вона в цей 
час розмовляє з батьком Оленки. Що треба зробити?

3.  Олег зустрівся в дверях із Надійкою. Що він повинен зробити?

V. Гра «ми — ввічливі діти»
Учитель розповідає, а діти хором вставляють ввічливі слова.

— Мама послала Маринку до тьоті Ліди за книжкою. Маринка по-
дзвонила в двері і сказала: «...(Добрий день)». Тьотя Ліда саме відпочива-
ла, дівчинці стало незручно і вона мовила: «...(Пробачте, будь ласка)». 
Тьотя Ліда дала дівчинці книжку. Маринка сказала: «... (Дякую, до поба-
чення)» — і пішла додому.

VI. робота над оповіданням
Учитель переказує дітям оповідання В. О. Сухомлинського «Здрастуйте» та 

«Скупий».

ЗДраСТУЙТЕ

Лісовою стежкою йдуть батько і маленький син. Тиша. Сонце світить. 
Стукає дятел. Дзюрчить струмочок в лісовій глушині. раптом син поба-
чив: назустріч їм іде бабуся з паличкою.

— Тату, куди йде бабуся? — запитав син.
— Побачити, зустріти чи провести,— відповів батько.
— Коли зустрінемося з нею, ми скажемо їй здрастуйте,— сказав батько.
— Навіщо їй казати це слово? — здивувався син.— Ми зовсім не 

знайомі.
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— а ось зустрінемось, скажемо їй здрастуйте, тоді побачиш, для чого. 
Ось і бабуся.

— Здрастуйте,— сказав син.
— Здрастуйте,— сказав тато.
— Здрастуйте,— сказала бабуся й усміхнулася. І син із здивуванням 

побачив: все кругом змінилось. Сонце засвітило яскравіше. По верхів’ях 
дерев побіг легенький вітерець, листочки заграли, затремтіли. В кущах 
заспівали пташки — до цього їх не було чути. На душі у хлопчика ста-
ло радісно.

— Чому це так? — запитав син.
— Тому що ми сказали людині «здрастуй» і вона усміхнулась.
розповідь учителя.
Вечоріло. Сашко, повертаючись додому, весело наспівував пісень-

ку. раптом плач перервав його пісеньку. Сашко повернувся. Біля стов-
па стояла дівчинка років п’яти і голосно плакала, розмазуючи по облич-
чю сльози.

— Ти чого? — запитав Сашко.
Дівчинка заплакала ще голосніше:
— Я ... заблукала.
— а де ти живеш?
— Біля парку.
— Це далеко від мого будинку,— подумав Сашко.— Для чого мені 

туди йти?
І Сашко пішов далі, наспівуючи пісеньку. але вже не так співало-

ся — думка про дівчинку не давала йому спокою. Сашкові стало сором-
но, і він повернув назад.

— Дівчинко, ти не плач. Я проведу тебе додому.
Він взяв дівчинку за руку, і вони пішли до її будинку.
— Я навчу тебе співати пісеньку. Хочеш?
Запитання. Як вчинив Сашко? Як би ви зробили в такому випадку? 
Діти разом з учителем аналізують оповідання В. Сухомлинського 

«Скупий».

VII. моральні правила
• Будь завжди ввічливим, чуйним і уважним.
• Зустрінеш знайомих — привітайся.
• Допустив помилку, проявив грубість — проси пробачення.
• Завжди допомагай літнім людям, товаришам, молодшим.
• У громадських місцях не штовхайся, поступайся місцем інвалідам, 

літнім людям, жінкам з дітьми.
• Ніколи не перебивай співрозмовника, навіть тоді, коли ти з ним не 

згодний, вислухай його до кінця і тільки тоді висловлюй свою думку.
• Дружи із «ввічливими» словами.
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VIII. робота над матеріалом підручника
— розгляньте малюнки (С. 72). Висловіть свою думку про кожно-

го з дітей.
робота за підручником (С. 73).

1) Загадка для хлопчиків.
2) Словничок ввічливих слів.
3) Читання оповідання «Місто навпаки».

IX. Підсумок уроку
— Якою повинна бути ввічлива людина?
— Чи вважаєте ви себе ввічливою дитиною? Доведіть на прикладах.

X. Домашнє завдання
1)  Опрацювати статтю підручника.
2)  Скласти міні-твір «Ввічливість — це...» (усно).

УроК 21
тема. Що таке культурна спадщина

мета: ознайомити учнів із правилами поведінки у громадських міс-
цях; з’ясувати сутність поняття культурна спадщина; засвоїти правило по-
водження у храмі (церкві, мечеті), бібліотеці, на вулиці; обговорити пра-
вила безпечної поведінки на вулицях і дорогах.

обладнання: ілюстрації, молитва.

Хід уроку

і. організація класу. Повідомлення теми уроку
— Людина будує свій дім, вишиває, малює. Усе, що протягом по-

колінь створили люди,— це й є культурна спадщина. Це й уміння ви-
рощувати хліб, будувати, створювати музику, а також правила поведін-
ки серед людей і народні звичаї. розмова про все це й буде темою нашо-
го сьогоднішнього уроку.

іі. Екскурсія у світлицю
Клас відвідує шкільний музей, у якому є вишиті рушники, старовин-

на швейна машинка чи гончарний круг, народні костюми, фотографії, 
інші предмети культурної спадщини.

ііі. Змагання «Хто більше?»
Перемагає та команда, що назве більше пам’ятників видатним лю-

дям, відомих споруд, храмів рідного міста (села) чи пам’яток культури 
всеукраїнського значення.
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IV. Знайомство зі словничком термінів і понять, що стосуються культур-
ної спадщини (підручник, с. 76)

V. Знайомство з правилами поведінки у храмі
— Усі ви бачили відбудовані храми. Існують певні правила поведін-

ки у храмі.
1) Заходити до храму з молитвою.
2) У храмі не розмовляти, не переходити з місця на місце, уважно слу-

хати службу.
3) Стояти лицем до олтаря, де знаходиться Престол Божий, Тіло і Кров 

Господня.
робота над текстом молитви (підручник, С. 77).

VI. Знайомство з правилами поведінки в бібліотеці
— а чи знаєш ти, що робити в бібліотеці?
(Розповідь бібліотекаря про роль бібліотеки, книг у житті людини, про 

необхідність дотримання певних правил поведінки у бібліотеці. З’ясування 
разом із дітьми цих правил.)

У бібліотеці.
• Читають книжки, журнали;
• не сміються;
• голосно не розмовляють;
• вміло користуються книжкою.

VII. Екскурсія до бібліотеки
Практичні вправи.

1) Як слід звернутись до бібліотекаря, ввійшовши до бібліотеки?
2) Як треба сидіти за столом у читальному залі?
3) Як треба поводитись, залишаючи бібліотеку?
4) Які «ліки» необхідно мати, щоб надати першу допомогу «хворій» 

книзі?
5) Як ти вчиниш, якщо:

— взяв у бібліотеці книжку, а менша сестричка вирвала у ній сторінку;
— пообіцяв принести книжку у певний день, а ще не встиг дочитати;
— узяв дивитися журнали і побачив, що там вирвано кілька сто-

рінок?

VIII. робота над підручником
— розглянь уважно малюнки. Оціни поведінку дітей (С. 78–79).

іХ. обговорення життєвих ситуацій
— Чи ходиш ти самостійно до крамниці? Чи вмієш ти правильно по-

водитись там?
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От, скажімо, пішов ти по хліб. Саме привезли свіжий. Черга зібрала-
ся, стоять у ній бабусі й дідусі, чоловіки й жінки і, звичайно ж, діти. Чи 
не намагаєшся ти стати попереду всіх, чи не розштовхуєш всіх, щоб діста-
тися до прилавка? Ні? Тоді молодець. Можна тебе посилати до крамни-
ці. І можна сказати, що ти вже великий і вихований.

Як ти гадаєш, що можна, а чого не треба робити в магазині?
— Подивись на малюнок (на дошці). Про що розмовляють діти, як ти 

гадаєш? Хто з них вихований, а хто — ні?
— а як ти просиш продавця показати іграшку, яка найбільше тобі 

сподобалась? (Відповіді кількох дітей.)

X. Гра «можна чи не можна»
— Допоможе нам у проведенні гри наш чарівний світлофор. Якщо 

те, що я буду говорити, можна робити в магазині, то ви показуєте мені 
зелене вічко, якщо ні — червоне.

1.  Зайшовши до магазину і побачивши свого знайомого, гучно приві-
тайся з ним так, щоб почули всі, хто там є.

2.  Звертайся до продавців із ввічливими словами «прошу», «будь лас-
ка», тощо.

Хі. Підсумок уроку
— Що є культурною спадщиною? (Усе, що протягом поколінь створили 

люди: храми і дороги, міста і бібліотеки, парки, твори мистецтва тощо.)
— Як потрібно до неї ставитися? Чому?

Хіі. Домашнє завдання
1.  Опрацювати статтю підручника.
2.  За допомогою батьків скласти розповідь про ситуацію чемної поведін-

ки в громадських місцях.

УроК 22
тема. про доброту і милосердя.  
ніхто не має права ображати людину

мета: вчити оцінювати вчинки дійових осіб, поглиблювати уміння 
творчо працювати; з’ясувати зміст понять добрий, милосердний, привіт-
ний; формувати в дітей уявлення про те, що добра, чуйна людина завжди 
допомагає іншим, поважає, піклується про стареньких; виховувати чуй-
ність, доброту, милосердя; розвивати мовлення учнів.

обладнання: оповідання В. Сухомлинського «Іменинний обід» в за-
пису; ілюстрації до розгляду ситуацій; вірші.
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Хід уроку

і. організаційний момент
— Діти, подивіться, будь ласка, на дошку, прочитайте й поясніть слова.
Добрий — той, хто робить людям добро, чуйно до них ставиться.
Милосердний — той, хто в будь-яку хвилину готовий надати допомогу.
Привітний — той, хто виявляє доброзичливість, привітність.

II. Вивчення нового матеріалу
1.  розповідь учителя, декламування віршів учнями.

— Милосердя, доброта... Ще з давньоруських часів благодійність була 
в традиціях нашого народу. Цілком природним і закономірним вважалось 
допомогти знедоленому, нещасному, поділитись із ним шматком хліба, 
дати притулок бездомному, захистити старість й немічність, полікувати 
хворого чи каліку, захистити скривдженого.

Не говори про доброту,
Коли ти нею сам не сяєш,
Коли у радощах витаєш,
Забувши про чужу біду.
Що обіймає тепле слово
В цім почутті таке...,
Яке з глибин душі росте.
Коли її не маєш ти,
То раниш людяне в людині.
Немає вищої святині,
Ніж чисте слово доброти.

Доброта, милосердя — багатоликі. Потреба в них повсякчасна. На-
віть тоді, коли немає біди, навіть там, де гори спокійні та твердь зелена 
не хитається під ногами.

Милосердя і доброта — як два крила, на яких тримається людство.
В Україні проживає майже 2 мільйони самотніх людей. Близько 200 ти- 

сяч із них цілком або частково не здатні обслуговувати себе. 15 тисяч із них 
проживають в будинках-інтернатах, їх об’єднує немічність, самот ність. 
 У злигоднях живуть 1 150 тисяч людей. Близько 30 тисяч із них мешкають 
у напіврозвалених халупах. 70 тисяч людей отримують мізерну пенсію. 
Чимало є й таких, що проживають на межі бідності. Сумні цифри, нез-
вичні... Та це правда життя. Важко уявити, що люди страждають не тіль-
ки від того, що не щодня мають свіжий хліб, а й від того, що не чують та-
ких вкрай необхідних слів, як «Добрий день».

Кажімо більше добрих слів
Знайомим, друзям і коханим,
Нехай комусь тепліше стане
Від зливи наших почуттів.
Нехай тих слів солодкий мед
Чиюсь загоїть рану...
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— Чи можна бажати людині доброго дня зі злим виразом обличчя?
— Бути привітним — означає радіти іншому, доброзичливим — оз-

начає бажати добра.
Навчімося добра,
Як вчаться мови діти,
Щоб потім все життя
Його творить святе.
Плекаймо крізь роки
Троянди ніжні й жито,
Тримаймо у серцях,
Як сонце золоте.
Даруймо для людей
Погожі дні весняні,
Щоб щирим садом вік
Святився небокрай,
Щоби беріз пісні
Лунали до нестями
І повнився добром
Наш дім і рідний край.

2.  Слухання й аналіз оповідання В. Сухомлинського «Іменинний 
обід».
— а зараз, діти, послухайте оповідання з платівки. Доберіть до ньо-

го заголовок.

ІМЕНИННИЙ ОБІД

У Ніни велика сім’я: мати, батько, два брати, дві сестри і бабуся.
Ніна найменша: їй восьмий рік. Бабуся — найстарша: їй вісімдесят 

два роки. У бабусі тремтять руки. Несе ложку бабуся — ложка дрижить, 
крапельки падають на стіл.

Незабаром день народження Ніни. Мама сказала, що на її іменини  
у них буде святковий обід. На обід Ніна хай запросить подруг.

Ось і настав цей день. Мама накриває стіл білою скатертиною. Ніна 
подумала: це ж бабуся сяде за стіл. а в неї ж руки тремтять. Подруги смія-
тимуться. розкажуть потім в школі, що в Ніниної бабусі руки тремтять.

Ніна тихенько сказала мамі:
— Мамо, хай бабуся не сідає за стіл сьогодні.
— Чому? — здивувалася мама. 
— В неї руки тремтять. Капає на стіл.
Мама зблідла. Не сказавши ні слова, вона зняла зі столу білу скатер-

тину і сховала її в шафу.
Довго сиділа мовчки, потім сказала:
— У нас сьогодні бабуся хвора. Тому іменинного обіду не буде. Поз-

доровляю тебе, Ніно, з днем народження. Моє тобі побажання: будь 
справжньою людиною.
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(Варіанти учнівських заголовків: «Святковий обід», «Бабуся хвора», 
«Будь справжньою людиною».)

— Назвіть усіх членів родини Ніни.
— Хто був найстаршим, а хто — найменшим?
— Який настрій панував у родині до розмови Ніни з мамою і піс-

ля неї?
— Чому слова Ніни так вразили маму?
— Поясніть, як ви зрозуміли побажання матері: «Будь справжньою 

людиною»? Як ви вважаєте, чи зрозуміла Ніна свою помилку?
— Якщо так, то спробуйте продовжити це оповідання.
— Як би ви вчинили у такому випадку?

3.  робота над прислів’ями.
• Хто бабусю має, той потіху знає.
• Там бабусині руки, де онуки.

— Закресліть всі букви О і прочитайте прислів’я. (Зумів скривдити — 
умій вибачитися.)

Озуомів сокриводоитои — оумоій овибаочитиося.
— Чи можна сказати, що це прислів’я є головною думкою прослуха-

ного оповідання?
4.  робота над матеріалом підручника (С. 80–81, Олесь Данченко 

«Справжній товариш»).
1) Читання оповідання учнями.
2) Бесіда за змістом прочитаного.

— Де жив Павлик?
— Хто пішов до нього?
— Що побачили діти?
— Що вирішили учні?
— Що зробила мама?
— Якими були друзі Павлика? (Веселими, добрими, співчутливими, 

милосердними)
5.  Читання вірша Пантелеймона Куліша «Бабуся» (С. 85).

— розкажіть про свою бабусю.
— Як ви піклуєтесь про неї?

III. Дидактична гра «оціни вчинок»
Ситуація 1
Дівчинка несе кошик із фруктами. Їй важко.

розповідь учня.

— Тато купив яблука. Вони були дуже запашні. Наталя знала, що 
бабуся любить яблука. Бабуся жила близесенько, зовсім поруч. Ната-
ля дуже любила свою бабусю і захотіла пригостити її фруктами. Вона 
набрала повний кошик яблук. Нести було важко. Наталя пронесла  
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трохи, але нести кошик не вистачало сили. Дівчинка зупинилася і поду-
мала: «Що ж робити?»

— Як ви гадаєте, чи донесла дівчинка яблука бабусі?
— розкажіть, що трапилось з Наталкою далі? (Дівчинка і хлопчик не-

суть кошик удвох і про щось розмовляють.)
— Чи задоволена Наталя? Чому?
Висновок. Товаришеві треба допомагати.
Ситуація 2
Зима. Дідусь ішов по тротуару, посковзнувся і впав. Петрик підійшов 

до дідуся, допоміг йому звестися на ноги.
Я вважаю, що Петрик чемний, добрий, вихований хлопчик. а ви як 

вважаєте?
Ситуація 3
Одного разу Сергійко вийшов на поляну. Він дуже зрадів, побачив-

ши таку прекрасну природу. Він ліг на пухкеньку травичку і подивився 
до вкола. «а як пахнуть прекрасні квіти!» — говорив він сам собі. В цей 
час хлопчик побачив, що його дідусь рубає дрова. Дідусь дуже стомив-
ся. Гарячий піт заливав його обличчя. Хлопчик подумав і сказав сам до 
себе: «Піду я до дідуся і допоможу йому». Сергійко пішов, почав швидко 
рубати дрова. Після роботи він пішов до водички і радо хлюпався в ній, 
примовляючи: «Я працьовитий, я всім буду допомагати».

Висновок. Це вчинок, в якому виявляється піклування про людину.

— Погляньте, скільки добрих вчинків нас оточує! Це дуже радує!
Через що, як ви вважаєте? (Відповіді дітей.)
— Бачите, як багато доброго може зробити людина людині.
І як тепло стає на душі від виявленого до тебе теплого ставлення.
Давайте й надалі берегти і примножувати ці добрі вчинки, щоб ваші 

обличчя були завжди радісними від того, що ви зробили доброго.
Лікування добротою потребують не лише хворі, а й цілком здорові 

люди, в яких душа черства й глуха до чужого горя.
Лікування милосердям потрібне й тим, хто не бачить і не чує крив-

ди, болю, несправедливості, горя.
Не нарікай на глухість душ людських
Й не гостри в злобі ти на них зубів.
а ти що людям доброго зробив,
Що вимагаєш доброти від них?

Лікуймо наші зболені серця,
Лікуймо наші душі зачерствілі.
Несімо правди непогасний стяг,
І кривда в нашу долю не поцілить.

Є ще спасіння від недуг людських —
Джерела віднайдімо ми цілющі...
Мов подорожником, торкнімося до них,
Й добром розквітнуть й просвітліють душі.
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Скропімо серце щире, не черстве
Людського милосердя еліксиром.
Воно, хоч кволе, знову оживе,
У справедливість й людяність повірить.

IV. Підсумок уроку
— Отже, ростіть чуйними, доброзичливими, милосердними, добрими, 

бо це кращі риси людини, які так потрібні сьогодні нашій Україні.
Звучить запис пісні «Доброта».

V. Домашнє завдання
1) Опрацювати статтю підручника.
2) розповісти про випадок із вашого життя, коли виявляються риси ми-

лосердя чи співчутливості.

УроК 23
тема. про доброту і милосердя.  
ніхто не має права ображати лю дину

мета: формувати в учнів уявлення про Декларацію прав людини, Ос-
новний Закон нашої держави; з’ясувати обов’язки батьків і дітей; вихо-
вувати шанобливе ставлення до батьків; розвивати мовлення учнів.

обладнання: Конституція України, вірші, ілюстрації, аудіозапис «Ні-
хто не має права ображати людину».

Хід уроку

і. актуалізація опорних знань
— Прочитайте запис на дошці «Наш закон — наша сила».
— Про який закон говориться?
— Що таке закон? (Закон — це правило.)
— Діти, а що було б, якби люди поводилися без правил?
Відповіді дітей:

• Водії заїжджали б машинами на тротуар!
• Учні приходили б у школу, коли їм заманеться!
• Літаки зіштовхувалися б у повітрі!
• Футболісти проганяли б суддю з поля!

— Діти, які ви знаєте правила?
• Правила для учнів в школі.
• Правила для пасажирів в транспорті.
• Правила поведінки на воді.
• Правила дорожнього руху.

іі. Повідомлення теми і мети уроку
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III. Вивчення нового матеріалу
1. розповідь учителя.

— але є такі правила, що обов’язкові для всіх громадян країни, хто б вони  
не були. Це такі правила, що встановлюють порядок у всій державі, 
обов’язки кожного громадянина, його права. Це державні закони, які 
затверджує Верховна рада України.

Як називається Основний Закон нашої держави?
— Він називається Конституцією. а «Конституція» — це іноземне 

слово, що означає «устрій». Конституція України була прийнята Верхов-
ною радою 28 червня 1996 року.

2. Ознайомлення учнів із правами, які мають громадяни України.
Стаття 53. Кожен має право на освіту. Повна загальна середня сві-

та є обов’язковою.
Спитай у тата чи у мами,
Які професії у них.
Професій в світі є чимало,
Сповна їх вистачить на всіх.

Та є одна поміж професій,
Якої вчаться всі в житті,
Яка для кожного — найперша,
Якої вчитимешся й ти.

Учитель, лікар чи геолог,
Письменник, слюсар чи шахтар —
Всі називають головною
Одну професію — школяр!

Бо всім відомо, що без школи,
Без знань, що мусиш там набуть,
Не станеш у житті ніколи
Тим, ким з дитинства мрієш буть!

(а. Костецький)

Стаття 43. Кожен має право на працю.
— Це означає, що у будь-якому випадку держава повинна зробити 

так, щоб люди могли працювати і заробляти на себе та на свою сім’ю.  
а якщо роботи за фахом немає, держава повинна навчити людину якої-
небудь нової справи. а таких різних справ багато. Спробуйте здогада-
тись, про яку з них йтиметься.

• У пору літню, в час осінній,
Навесні — в гарячий час
Косять, жнуть вони і сіють,
Орють лан у котрий раз! (Хлібороб)

• Дітвору він добре знає,
Її щиро пригощає,
Бо уміє готувати,
Ще й уміє подавати. (Кухар)
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• Першим стрічає він сонце у місті.
Двір наш і вулиця — глянь, які чисті! (Двірник)

• Цей робітник доторкнувся хмарини,
Дім нам будує — не знає й хвилини!
рівно виводить він стіни в будові,
Кран є підйомний напоготові. (Будівельник, маляр)
Стаття 45. Кожен, хто працює, має право на відпочинок.
— Це право забезпечується наданням днів щотижневого відпочин-

ку, а також оплачуваної щорічної відпустки, встановленням скорочено-
го робочого дня щодо окремих професій і виробництв, скороченої три-
валості роботи у нічний час.

Стаття 49. Кожен має право на охорону здоров’я, медичну допомо-
гу та медичне страхування.

— Охорона здоров’я забезпечується державним фінансуванням від-
повідних соціально-економічних, медико-санітарних й оздоровчо-про-
філактичних програм.

Держава створює умови для ефективного й доступного для всіх гро-
мадян медичного обслуговування. У державних і комунальних закладах 
охорони здоров’я медична допомога надається безкоштовно. Держава 
сприяє розвитку лікувальних закладів усіх форм власності.

Стаття 66. Кожен зобов’язаний не заподіювати шкоду природі, куль-
турній спадщині, відшкодовувати завдані ним збитки.

— Природа — наш вірний друг, неоціненне багатство. Природа вима-
гає від людини любові й поваги, турботи й бережливого ставлення. Лю-
дина, яка справді любить природу, не дозволить із цікавості руйнувати 
мурашник, вирізати на стовбурі дерева своє ім’я, залишати в лісі після 
себе палаюче вогнище, сміття.

Вам у походи ходити
І мандрувать, любі діти,
Вмійте ж природу любити,
Кожній стеблині радіти!
В полі, у лісі, над яром
Квіти, дерева і трави...
Цвіту не вирви задаром,
Гілки не втни для забави.
Оберігайте ж повсюди
Шлях і стежиночку в гаї —
Все то окрасою буде
Нашого рідного краю!

Наша Конституція спрямована на те, щоб майбутнє було добрим  
і щасливим, щоб діти росли справжніми українцями із гарячими серця-
ми, розумними головами, чистими помислами.
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Стаття 68. Кожен зобов’язаний неухильно дотримуватися Консти-
туції України та законів України, не посягати на права і свободи, честь 
та гідність інших людей.

Щоб цвіла Україна моя,
Ми даємо обіцянку нині
Вчитися так, щоб набуті знання
Пригодились моїй Батьківщині.
Присягаєм: наш край рідний
Над усе любити,
рідний народ шанувати
І для нього жити.

3.  робота над статтею підручника «Найголовніший закон» (С. 88–89).
— Що запропонували б ви для допомоги дітям-сиротам?

IV. ознайомлення з найпростішими правами дитини, відповідальність за 
правопорушення, що поширені серед дітей

1.  — Послухайте аудіозапис «Ніхто не має права ображати людину»,
Спробуйте придумати кінцівку до оповідання. Намалюйте до тек сту 

ілюстрації.
2.  У ч и т е л ь. Дорослі нерідко забувають, що жодна дитина не по-

винна бути кривджена і зневажена; вона не має стати жертвою 
насильства або війни, об’єктом економічної чи будь-якої іншої  
експлуатації.
— Чи знаєш ти свої права?
— Як ними користуватися?
— Що тобі відомо про права дітей-сиріт, дітей-інвалідів, дітей-біжен-

ців та дітей, які перебувають у конфлікті із законом?
— Чи відчуваєш ти необхідний захист і підтримку з боку держави  

і дорослих в утвердженні твоїх прав і свобод?
3. Знай!

— Твої права визначено в Конвенції про права дитини, яка була прий-
нята ООН 20 листопада 1989 року та ратифікована Верховною радою Ук-
раїни 27 лютого 1991 року. Твої права та обов’язки як громадянина краї-
ни закріплено Конституцією України (1996 р.).

4. Пам’ятай!
Ти маєш право на:
— життя;
— достатнє харчування і чисту воду;
— необхідний життєвий рівень;
— охорону здоров’я;
— свободу думки, совісті та релігії;
— відпочинок і дозвілля;
— доступ до інформації;
— освіту;
— вільне висловлювання своїх думок.
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розгляд ілюстрацій (С. 86–87).
Словникова робота
Декларація — документ, у якому викладено важливі правила, обов’язки 

для всіх людей.

IV. Підсумок уроку
— Як ви розумієте вираз «добра людина»? (Це людина, яка завжди до-

помагає іншим, поважає дорослих, піклується про старих.)
— Які ви маєте права?

V. Домашнє завдання
1)  Опрацювати статтю підручника.
2)  розповісти про випадок з вашого життя, коли проявлялися риси ми-

лосердя чи співчуття.

УроК 24
тема. декларація прав дитини. основний закон 
держави. обов’язки батьків та дітей

мета: формування в учнів уявлення про Декларацію прав дитини, 
основні закони нашої держави, з’ясувати обов’язки батьків і дітей; ви-
ховувати шанобливе ставлення до батьків.

обладнання: С. Кириленко, Л. Слабошпицька «Знай свої права, ди-
тино», ілюстрації.

Хід уроку

і. організація класу до уроку

II. актуалізація знань учнів
— Кожна людина має невід’ємне право на життя.
а чи знаєте ви свої права?
(Діти мають право на освіту, відпочинок і дозвілля, на медичну допомогу.)

III. Виклад нового матеріалу
розповідь вчителя.

— 50 років тому Організацією Об’єднаних Націй була прийнята Де-
кларація прав дитини. У ній перелічено умови, за яких усі діти Землі бу-
дуть щасливі.

1. Кожна дитина має невід’ємне право на життя, а держави забезпечують 
максимально можливий ступінь її виживання і здоровий розвиток.

У неньки народилося дитя.
Дитя моє! Бог дав тобі життя.
І, щоб ніхто не заподіяв шкоди
Тобі, малесенький громадянин,
Бог дав закони нашому народу.
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Від дня народження, від іменин —
Він твій, цей світ широкий за вікном.
Ти на життя і щастя маєш право
Під золото-блакитним знаменем
Своєї Української держави.

(С. Кириленко, Л. Слабошпицька)

(розгляд ілюстрації.)

2. Кожна дитина має право на ім’я і громадянство з моменту наро-
дження.

І дівчатко, і хлоп’я мають право на ім’я.
Ти — Надійка, я — Василь, а оцей малюк — Максим.
Мають Дмитрик і Оленка ще й по батькові ім’я.
«Я — Дмитро Ілліч Орленко!» — каже впевнено хлоп’я.
І дівчатко, і хлопчина, і великі, і малі
Мають власну Батьківщину, найріднішу на землі.
Мають право називати Україну словом мати,
Бо вона дітей завжди оборонить від біди.

3.  В усіх діях судів, установ соціального забезпечення, адміністратив-
них органів, що займаються проблемами дітей, першочергова увага 
надається найкращому забезпеченню інтересів дитини. Належним 
чином мусить враховуватись думка дитини.

4.  Батьки несуть основну відповідальність за виховання дитини.
5. Дитина має право на користування послугами системи охорони 

здоров’я.
6.  Початкова освіта повинна бути безплатною й обов’язковою.
7. Діти повинні мати час на відпочинок.
8.  Вживаються всі заходи щодо припинення викрадання дітей і торгів-

лі ними.

IV. робота над матеріалом підручника
Опрацювати статті «Ніхто не має права ображати людину», «Про пра-

ва дитини».

V. Первинне осмислення матеріалу
— Що означає слово декларація?
— Що таке Конституція?
— Якими правами дитини ти користуєшся?
— Яких дітей вважають повнолітніми?
— Коли ми святкуємо День Конституції і коли — День Незалежності 

України?
Слово горнеться до слова —
Гімн співається святковий.
Урочисто мовить тато:
— Незалежність — наше свято!
Тож баритися не треба.
Ти ідеш? І я — іду!
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І вітає сонце з неба
Україну молоду.
Серпень тішиться, що діти
Прапорці в руках несуть.
І шумить в каштанах вітер:
— Українчики ідуть.

VI. Підсумок уроку
— Про які права дітей ви почули вперше?

VII. Домашнє завдання
1) Опрацювати статті підручника.
2) Скласти невеличку розповідь «Мої права».

УроК 25
тема. де ти живеш. Що дає місто селу, село — місту

мета: ознайомити з особливостями і визначними місцями свого села; 
організувати колективне обговорення за темою «Мій рідний край»; ви-
ховувати любов до рідного краю.

обладнання: альбом «Моє село».

Хід уроку

і. актуалізація опорних знань
— Яку країну ми називаємо Батьківщиною?
— а як ви розумієте вислів «мала Батьківщина»?
— Як називається наше село, район, область?
— Скільки чоловік проживає в нашому селі?
— Де працюють люди нашого села?

II. Виклад нового матеріалу
— Живемо ми в мальовничому, курортному селі Макові. Чому ж 

зветься воно Маків? (Колись давно у селі жив пан на прізвище Маковець-
кий.) Село наше велике. Проживає у ньому 8 тис. чоловік. Усі ми живе-
мо у доброт них будинках. Люди Макова працелюбні: працюють у полі, 
вирощують хліб, цукрові буряки, кукурудзу і т. ін. Усе це самі спожива-
ють і місту допомагають.

Люблю я в рідному краю
Пропахлі вітром колоски —
Таке чіпке безмежне поле,
І мамин хліб, і ті стіжки,
Якими вранці йдуть до школи,
І перші проліски в гаю,
І щедре сонечко в блакиті.
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Люблю Вкраїну я свою:
Вона найкраща в цілім світі!
Горджуся родом хліборобів,
Майстрами хліба і землі,
Шаную скромний їх доробок,
Діла великі і малі.
Ось дар священний — їх хлібина
Лежить у мене на столі,
Неначе пісня голубина,
Неначе сонце на крилі.

— Є у нас великий цукровий завод, санаторій «Україна». До санаторію 
приїжджають на оздоровлення люди з усієї країни і з інших країн.

У центрі села є церква. Нещодавно її відновили, і вона стала дуже 
красивою.

На території Макова є багато магазинів, де можна купити все, що 
потрібне для дому.

Кругом села ростуть ліси. Там теж працюють наші люди. адже ліс — це 
багатство природи. Ліс — легені людини. Там ми часто відпочиваємо.

III. робота з підручником
Перечитайте статті «Де ти живеш» і «Місто і село».

IV. Первинне осмислення матеріалу
— Чому наше село має таку назву?
— Яку назву має вулиця, на якій ти живеш?
— Які пам’ятки минулого є в нашому краї?
— Чим славиться наш рідний край? Яка природа нашого краю? Як 

її охороняють?
— Що виготовляють у нашому селі?
— результати праці людей яких професій ти бачиш по дорозі до школи?
— Кого доглядають на фермах?
— Які рослини вирощують на полях?
— Що дає місто селу, а село — місту?

V. творча робота
Колективна розвідка «Звідки взялася манна каша».

VI. Підсумки уроку
— Чим новим ви поповнили свої знання про свій рідний край?
Учні по черзі декламують вірш Н. Забіли «Що робити?»

В країні нашій стільки справ
І все таке цікаве,
а я ще й досі не дібрав,
Яка ж найкраща справа.
Літак під хмарами водить,
У шахті працювати,
Хліба ростить, сади садить,
Будинки будувати...
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Просторі стеляться путі,
Навкруг широкий обрій.
Нам все відкрито у житті,
аби учились добре.
І я учитимусь, як слід.
Я буду вірним сином
Найкращої на цілий світ
Моєї Батьківщини.

VII. Домашнє завдання
1) Опрацювати матеріал підручника.
2) розробити проект «Відомі люди нашого краю» (за допомогою дорос-

лих).

УроК 26
тема. твоя країна — Україна. символи держави

мета: формувати уявлення про Україну; ознайомити з найвідомі-
шими містами, найбільшими річками України; розширити та уточни-
ти знання учнів про Державні символи України; виховувати патріотич-
ні почуття; продовжувати формувати навички поводження під час уро-
чистих подій.

обладнання: Державні символи України, карта «Україна», Консти-
туція України.

Хід уроку

і. актуалізація опорних знань
— Що таке Україна? (Це моя країна, де я народився.)
— Які міста своєї країни ви знаєте? (Хмельницький, Харків, Черкаси, 

Київ, Львів, Одеса та ін.)
— Які символи своєї країни знаєте? (Герб, прапор і гімн)

II. Виклад нового матеріалу
— Україна — це земля, де ми народилися і живемо, де живуть 

наші батьки, де жили наші предки. Усім нам має бути люба й дорога 
наша мати — Батьківщина. Україна є великою європейською і світо-
вою державою. Її площа становить близько 604 млн кв. км. У державі 
проживає 50 млн чоловік. За територією Україна посідає перше міс-
це після росії, за населенням — п’яте місце з-поміж країн Європи. 
Це самостійна держава.

Ось перед вами ця невелика книжечка, на обкладинці якої напи-
сано «Конституція України». а чи знаєте ви, що таке «Конституція  
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України»? (Конституція — це Основний Закон нашої держави. Складається вона  
з 15 розділів. Конституція була прийнята 28 червня 1996 року на V сесії Вер-
ховної Ради України. В ній записані права й обов’язки громадян України.)

— Сьогодні ми зупинимось на статті 20 Конституції України. Саме тут 
записано: «Державними символами України є Державний Прапор Украї-
ни, Державний Герб України і Державний Гімн України».

Прапор — одна з історичних емблем держави, яка символізує су-
веренітет. Державний Прапор України являє собою синьо-жовте пря-
мокутне полотнище з двох рівних за шириною, горизонтально розта-
шованих смуг: верх ньої — синього кольору, нижньої — жовтого кольо-
ру. Він — символ міцності й незалежності держави України. Жовтий 
і синій кольори як державні барви були офіційно прийняті законом 
Української Центральної ради в Києві. Вибір кольорів був умотиво-
ваний такими міркуваннями: символом України є пшеничне поле 
(жовтий колір) та чисте небо (синій колір).

ПраПОр
Прапор — це державний символ,
він є в кожної держави;
це для всіх — ознака сили,
це для всіх — ознака слави.
Синьо-жовтий прапор маєм:
синє — небо, жовте — жито;
прапор свій оберігаєм,
він — святиня: знають діти.
Прапор свій здіймаєм гордо,
ми з ним дужі і єдині,
ми навіки вже — з народом,
українським,— в Україні.
  (Н. Поклад)

— Державний Герб — офіційна емблема держави, зображувана на 
прапорах, грошових знаках, печатках, офіційних документах та офіцій-
них вивісках навчальних закладів. Офіційною емблемою нашої держави 
є тризуб. 19 лютого 1992 року Верховна рада України Постановою «Про 
Дер жавний Герб України» затвердила тризуб як малий Державний Герб 
України, головний елемент Великого Державного Герба. З давніх-давен 
число 3, тріада завжди мали символічне значення. В тризуб вкладено гли-
бокий філософський зміст, який символізує триєдність і тримірність сві-
ту, що пізніше трактовано християнством як єдність Бога-Батька, Бога-
Сина, Бога — Духа Святого.

ГЕрБ
Наш герб — тризуб,
це воля, слава й сила;
наш герб — тризуб.
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Недоля нас косила,
та ми зросли, ми є,
ми завжди будем,
добро і пісню
несемо ми людям.
 (Н. Поклад)

— Третім символом нашої держави є національний Гімн. Національ-
ний Гімн України — урочиста пісня — це символ нашої державної єдності. 
Слухати гімн потрібно стоячи, мовчки, з гордо піднесеною головою.

Національним Гімном України є «Ще не вмерла Україна», слова до 
якого написав Павло Чубинський, а музику — Михайло Вербицький.

Гімн затверджений 6 лютого 2003 р. Верховною радою України.

ДЕрЖаВНИЙ ГІМН
Слова палкі,
мелодія врочиста,—
Державний Гімн
Ми знаємо усі.
Для кожного села,
містечка, міста —
це клич один
з мільйонів голосів.
Це наша клятва,
заповідь священна,
хай чують всі —
і друзі, й вороги,
що Україна вічна,
незнищенна,
від неї лине
світло навкруги.
 (Н. Поклад)

— Кожен народ, маючи свою історію, має свої історичні святині: пра-
пор, герб, гімн.

III. робота з підручником (С. 102–103, 111–112)
— Скільки міст в Україні? Які ви знаєте міста?
— Скільки річок в Україні? Назвіть найбільші.
— Який головний знак держави в Україні?
— Якого кольору прапор України? Що він означає?
— Коли звучить урочиста патріотична пісня України?

IV. самостійна робота
Вивчіть напам’ять слова Гімну України (І куплет та приспів).

V. Підсумки уроку
— Про що ви вперше почули на уроці? Що було для вас цікавим?
— Чи пишаєтеся ви своєю Батьківщиною? Чому?
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СОНЯЧНИЙ ДІМ
Привітний і світлий наш сонячний дім.
Як радісно й весело жити у нім!
Тут мамина пісня і усмішка тата,
В любові й добрі тут зростають малята.
Дзвінка наша пісня до сонечка лине:
«Мій сонячний дім — це моя Україна!»
   (а. Німенко)

VI. Домашнє завдання
1)  Опрацювати статтю підручника.
2)  Намалювати фарбами Герб і Прапор України.

УроК  27
тема. народні промисли України

мета: збагатити учнів новими знаннями про народні промисли Украї-
ни; встановити особливості національного одягу свого краю; виховувати 
в учнів бажання берегти, примножувати традиції українського народу.

обладнання: зразки виробів з дерева, глини, соломки, рушники, ук-
раїнський віночок.

Хід уроку

і. організація учнів до уроку

іі. актуалізація опорних знань
— Із чого будували хати у давнину?
— Із чого робили посуд?
— Які були меблі?
— Якими іграшками гралися діти?
— В яких костюмах ходили українці?

III. Виклад нового матеріалу
1. Ознайомлення учнів із темою і метою уроку.
2. розповідь учителя.

— Із давніх-давен люди будували з дерева хати, меблі, іграшки, з гли-
ни робили посуд.

Дерев’яні вироби приваблюють своєю зручністю і гарною формою.

(Учні розглядають зразки виробів.) 

— Поверхня дерев’яних виробів прикрашається різьбленим орнамен-
том або розмальовується.
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різьбленими орнаментами прикрашаються блюда, ковші, корзини, 
тощо. У різних містах і селах України є артілі художніх промислів, виро-
би яких відомі в нашій країні й поза її межами.

Оберегом людини в усі часи був одяг. Він рятував і від холоду, і від не-
доброго ока. У наш час люди не приділяють цьому уваги і вважають, що 
чим більше відкритих місць на тілі людини, тим краще. але одяг викону-
вав велику захисну функцію. Вишивка, яку зазвичай робили на комірці 
сорочки, по низу та на манжетах рукавів, служила оберегом і, як бачимо, 
наче обрамляла тіло людини, а отже, охороняла від дії всього злого.

Головний убір — це також оберіг: для дівчат — вінок, для жінок — 
хуст ка, очіпок, намітка. До віночка в’язали кольорові стрічки. У дівчат 
вишита блузка і кольорова спідниця була підшита стрічечками, або ви-
шивкою, у хлопців національним одягом була вишита сорочка і кольо-
рові штани, пояс — вишитий і довгий, в усіх — червоні чобітки, жилет-
ки, оздоблені вишивкою.

IV. робота з підручником
Опрацювання статті «Народні промисли України».

1. розгляд малюнків (С. 104, 105).
2. розгляд національного одягу, що зображено у кінці підручника.

— Чи доводилося тобі бачити такі вироби? Де?
— Чи маєш ти і твої рідні національний одяг?
— Яка особливість костюма твого рідного краю?

V. Гра «Хто звідки приїхав»
Прочитати вірш І. Січовика, роздивитися ілюстрацію (С. 106), користу-

ючись малюнком «Національний одяг», визначити, хто звідки приїхав.

VI. Підсумки уроку
— Які елементи національного одягу є тільки в нашому краї? Костюм 

якого краю тобі найбільше сподобався?

VII. Домашнє завдання
1.  Опрацювати статтю підручника.
2.  Дібрати за допомогою дорослих цікаві історичні факти про україн-

ський віночок.
Додатковий матеріал до уроку
Із чого для кожного з нас починається Батьківщина? Певно, що по-

чинається вона з отчого дому, з рідної хати, де людина з’являється на світ 
і де вона відходить у вічність. Саме з батьківською домівкою пов’язані 
найтепліші спогади і почуття кожної людини, до неї лине вона і в щас-
ливі, і в гіркі часи свого життя.

Хата — це символ тепла, затишку, добра і надії, захисту і допомоги. 
Хата завжди була не просто житлом, вона споконвіку виконувала своє 
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призначення родинного вогнища, де вчили любити рідну землю, бать-
ків, природу.

Народна мудрість говорить, що людина за своє життя має збудувати 
дім, посадити дерево, виростити дитину. І починати треба саме з будівни-
цтва дому.

Колись наші предки, заселяючи нові землі, обирали найкращі, най-
живописніші місця для зведення осель, де мали жити їхні родини.

Хати у нас в Україні найчастіше будували з дерева, глини, соломи, 
очерету, лози. Були вони хоч і невеликими, але теплими, чепурними,  
з вікнами до сонця. Обираючи місце для майбутньої хати, українці до-
тримувались певних традицій: де любить лежати худоба, там і людям буде 
добре; якщо на обраному для будівництва місці добре росло жито, то це 
місце гарне для хати. а ще не можна було зводити хату там, де раніше 
були поховання; де часто хворіли; на пустирищах, на роздоріжжі, пере-
хресті доріг.

Обсаджували хату мальвами, нагідками, любистком, м’ятою, була 
вона завжди чисто вибіленою, дуже часто розмальованою.

В хаті було світло й сонячно, тому й називалася вона світлицею. Гор-
дістю кожної оселі була піч — символ домашнього затишку і тепла. Сто-
яла вона в лівому кутку від входу. В печі готували їжу, на ній спали, вона 
обігрівала хату. За те дуже шанували її в українській родині. Кожна гос-
подиня після того, як витопить піч, підмітала її, часто підмазувала білою 
глиною. Народне прислів’я каже: «Яка піч, така й господиня».

У правому кутку хати оздоблювали святий кут, або покуть. Це було 
місце для ікон, прикрашених рушниками, пахучими травами і квітами. 
Поряд стояли стіл, лава.

Ліворуч від столу, найчастіше в кутку біля стіни, стояла скриня, де 
зберігався одяг, рушники, прикраси. Скриня була різьбленою або розпи-
саною орнаментом і тим завжди виділялася серед інших простих селянсь-
ких меблів. У скриню батьки складали для молодої дівчини-нареченої 
одяг, постіль, білизну — так званий посаг. Виходячи заміж, молода дру-
жина вивозила скриню з батьківської хати як спогад про своє дівоцтво.

Українську хату в будь-якому регіоні прикрашали рушниками, ряд-
нами, килимами; долівку посипали пахучими травами, аби пахло в ній 
свіжістю, віяло затишком і теплом.

Ще один народний символ України, національний оберег — рушник. 
рушник — це символ злагоди, любові, краси, щасливої долі, надії, захис-
ту від злих сил. Кожну оселю прикрашали рушники, вишиті руками гос-
подині, або ще й ті, що дісталися їй у спадок від матері та бабусі. рушни-
ки не лише прикрашали житло, їх також вішали над дверима і вікнами, 
щоб ніяке зло не проникло до хати. Гарно оздоблений рушник висів на 
кілочку біля ґанку, ним витирали руки і посуд, накривали діжу з тістом, 
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спечені паляниці, з ним ходили доїти корову, починали обжинки — руш-
ник супроводжував людину скрізь. По-різному називали рушник, залеж-
но від його призначення. рушник для утирання рук і обличчя — утирач; 
для посуду, стола й лави — стирач; святковий, для застеляння столу — 
обрус; для пов’язування сватів — плечовик. а був ще один — рушник долі. 
Його готувала мати ще до народження дитини. Для хлопчика вишивала 
на ньому дубові листочки, щоб сильним і мужнім був син, а для дівчин-
ки — калину, щоб дочка була гарною, немов калина. Цей рушничок піс-
ля народження дитини клала мати під дитячу подушечку. З ним несли 
дитину хрестити, на ньому благословляла мати сина чи доньку на одру-
ження, з ним виряджала дитину в далеку дорогу. Цей рушник берегли все 
життя і клали у домовину, коли людина помирала.

У кожному регіоні України рушники мають свої характерні ознаки. 
На Київщині, Чернігівщині переважає рослинний візерунок червоного, 
синьо го та чорного кольорів, для Західної України характерний геомет-
ричний візерунок з яскравими барвами. Проте, де б і ким би не вишива-
лися рушники, для кожного українця вони символізують щастя-долю, 
рідну домівку, батьківську оселю, мамине тепло.

Ще один символ України, найулюбленіша прикраса кожної дівчини 
в часи дівоцтва наших прабабунь — вінок. Вінок — символ слави, пере-
моги, успіху; молодості, чистоти, кохання.

Вінки з’явилися ще в сиву давнину і були пов’язані у слов’ян з куль-
том Сонця. На честь його у певні дні літа люди плели із квітів, трав, лис-
тя вінки, які одягали на голову. Плетіння віночка — то своєрідна наука: 
потрібно було знати, з яких квітів і коли плести, яке зілля з яким впліта-
лося поруч. а всього у повному українському віночку могло бути до два-
надцяти різних квіток, кожна з яких щось символізувала, була своєрід-
ним оберегом і лікарем.

Найпочесніше місце серед рослин, що впліталися у вінок, належало 
деревію. Ці дрібненькі біленькі квіточки здалеку нагадують велику квітку, 
її називають у народі деревцем. Коли квіти відцвітають, вітер розносить 
насінини далеко-далеко. Та, хоч би де не проросла ця рослина, вона зав-
жди цвіте. Тому й вплели її люди до віночка як символ нескореності.

Мальва, ружа та півонія символізували собою віру, надію та любов. 
Листя дуба — символ сили, троянда завжди була символом кохання. Біла 
лілея — символ чистоти і невинності, вважається квіткою Діви Марії.

Не менш важливе місце у віночку належало барвінку. Він є символом 
життя й безсмертя людської душі.

Безсмертник у віночку — символ здоров’я. Він лікує багато хвороб, 
хоч на вигляд дуже скромний.

ромашка у віночку — наймолодша за своїм віком, її вплели люди тоді, 
коли переконалися, що вона приносить не лише здоров’я, а й доброту та 
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ніжність. Її вплітають у вінок поруч з цвітом калини, яблуні і вишні, пе-
реплітають з вусиками хмелю — символом гнучкості і розуму.

У повному віночку сусідять любисток і волошка. а ще з цих квітів 
виплітають окремо віночок відданості. Його дарувала дівчина парубкові, 
коли він ішов у дорогу.

Цвіт маку — символ печалі і туги — вплітали до віночка лише ті дів-
чата, в чиїх родинах хтось загинув у боротьбі з ворогами.

Кожна дівчина мала свої секрети плетіння віночка, що перейшли до 
неї від матері чи бабусі: як плести і коли, які квіти долучати віночка, як 
зберігати їх якнайдовше свіжими.

Віночок прикрашали різнокольоровими стрічками. Кожна стріч-
ка мала своє символічне значення. Найпершою посередині в’яжуть ко-
ричневу стрічку — символ землі. По обидва боки від неї — жовті стріч-
ки — символ сонця; за ним — світло-зелені — символ молодості і краси. 
Потім — голубі та сині — символ неба і води, що дають силу і здоров’я; далі 
в’яжуть жовтогарячу — символ хліба, фіолетову — символ мудрості, ма-
линову — символ здоров’я, рожеву — символ достатку і врожаю. В’язали 
і білу стрічку, кінці якої були розшиті срібними і золотими нитками. На 
лівому кінці вишивали сонце, а на правому — місяць.

Люди вірили у магічну силу стрічок, вважали їх оберегами волосся 
від лихого ока. Тому й довжина стрічок була такою, щоб під ними була 
надійно схована дівоча коса.

Починали носити віночок дівчата з трьох років. Перший віночок пле-
ла для доньки мати, змочувала його в росах сім днів, коли на небі сон-
це зійде, а тоді до скрині клала. У віночок вплітала чорнобривці, неза-
будки, барвінок, ромашки. Кожна квіточка лікувала дитину: чорнобрив-
ці допомагали від головного болю, незабудки та барвінок зір розвивали,  
а ромашка серце заспокоювала.

У чотири роки плівся інший віночок, до вже названих квіток доплі-
талися безсмертник, листочки багна чи яблуні.

Для шестирічної дівчинки у вінок вплітали мак, що давав сон і беріг 
думку ясною, і волошку — символ прозріння.

Для семирічної доньки плели вінок із семи квіточок. У центрі віноч-
ка — ґроно калини — символ краси дівочої, далі впліталися квітки неза-
будки, барвінку, любистку, чорнобривців чи нагідок, безсмертника, цві-
ту яблуні.

Дівчатка-сироти, в кого не було мами й тата, носили віночок із маку 
з голубими стрічками.

Дівчата-наречені одягали віночок з барвінку.
Одягався вінок лише на свята, адже був він і найкращою прикрасою, 

і оберегом, і знахарем.
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УроК 28
тема. київ — столиця України

мета: ознайомити учнів із минулим Києва; формувати уявлення про 
столицю як головне місто країни; розвивати вміння фантазувати, прогно-
стичне мислення, виховувати почуття громадськості у другокласників.

обладнання: стенд ілюстрації із зображенням Кия, Щека, Хорива, зо-
браженням Києва, додаткова література.

Хід уроку

і. організація класу до уроку

НаШа МаТИ
Хатини, криті очеретом,
Калина, чумаки, воли,
Князі, козацтво і поети
Нам Батьківщину берегли.
І матір-русь, як рідну матір,
Що нам дала життя і світ,
Ми всі любити й шанувати
За щастя маєм сотні літ.
Ласкаві материні руки,
Слова утіхи негучні
Ми ж не забудемо в розлуках,
Не зрадимо її пісні.
 (І. Тесленко)

II. Повідомлення теми і мети уроку
— Сьогодні на уроці ми розширимо знання про славне минуле ук-

раїнського народу та сучасні дні Києва.

III. Вивчення нового матеріалу
1. розповідь вчителя.

— Сьогодні ми перегорнемо з вами сторінки історії утворення Киє-
ва — столиці нашої країни.

Над Дніпром, на правому його березі, розташований Київ. Звідси 
взяла початок Українська держава. Київ — найстаріше і найгарніше 
українське місто. Його почали будувати наші предки дуже багато років 
тому, ще до того часу, як прийняли християнську віру. Хрестив нашу зем-
лю князь Володимир Великий. а до хрещення наші предки були язич-
никами, поклонялися багатьом богам. Існує багато легенд про заснуван-
ня Києва. Всі ми знаємо легенду про трьох братів Кия, Щека, Хорива та 
їхню сестру Либідь.

Засновниками міста були мужні та хоробрі рицарі. Кий, Щек, Хорив 
та сестра їх Либідь пливли по Дніпру з півночі і побачили дуже краси-
ву місцевість, яка їх зачарувала. Найстарший брат Кий сказав: «Ось тут  
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заложимо оселю для себе і для тих купців, що сюди будуть приїжджати». 
Вони вирубали ліс і побудували перші хати. а те збудоване місце обвели 
ровом й обгородили гострокіллям; назвали цю оселю город Київ, тоб-
то Києве місто.

Пройшло багато часу. Вздовж правого берега Дніпра їхали два хороб-
рих лицарі: аскольд і Дір. Вони побачили гарне місто над рікою, і воно їм 
дуже сподобалося. Тому ввійшли до нього і сказали киянам: «Ми будемо  
у вас князями. Будемо вас боронити від нападників чужих племен, щоб ви 
спокійно могли обробляти землю, торгувати та їздити по Дніпру на пів-
день до Царгорода і на північ до Новгорода. За це ви будете платити нам 
малу данину, щоб було за що утримувати військо для рідної землі».

Жителі Києва радо згодилися на те, і аскольд та Дір панували як пер-
ші князі. Свою державу вони поширили на всі ті села, містечка і міста, що 
вже тоді постали довкола Києва. Вони зібрали стільки війська, що не тіль-
ки могли боронити свою державу від нападів чужих племен і чужих князів, 
але й самі йшли з військом на сусідні краї, навіть аж до грецької столиці — 
Царгорода.

Зараз Київ — сучасне промислове місто, столиця нашої держави. 
Тут багато заводів, шкіл, музеїв, пам’ятників. Це історичний та політич-
ний центр України. Історичний, бо збереглося багато пам’яток минуло-
го. Політичний, бо в Києві знаходиться резиденція Президента, працює 
уряд, Кабінет Міністрів, проходять засідання Верховної ради.

І сьогодні Київ зачаровує людей красою золотоверхих храмів, архітек-
турою будинків і мостів. але тобі варто знати, що багато пам’яток старо-
вини не збереглося до наших днів. Такі колись прекрасні київські річки, 
як Либідь, Почайна, Дарниця, вже давно не милують людей своєю кра-
сою або й зовсім зникли...

рІДНЕ МІСТО МОЄ...
Місто мого дитинства,
рідний Києве мій!
Матір, купіль, колиска,
Місто надій і мрій.
Сиві Дніпрові хвилі
Плинуть з глибин віків...
Либідь отут ходила,
Щек, і Хорив, і Кий.
В горах оцих легенди
З давніх живуть часів.
Древня земля Олега...
Ось ти в усій красі!
Славне, стрімке, барвисте
Місто моїх надій.
Берег мого дитинства —
Дарниця і Поділ...
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...Нам ще жити і жити!
Ми — майбутнє твоє.
Як тебе не любити,
рідне місто моє!
 (В. Бутрім)

— Найкрасивіша вулиця Києва — Хрещатик. Широкий, просторий, 
із зеленими алеями каштанів.

Хіба можна повірити, що там, де простягнувся Хрещатик, у давни-
ну був глибокий яр, посередині якого протікав струмок, а навколо шумів 
густий ліс? Яр цей називався Хрещатим. Від нього і пішла назва цент-
ральної вулиці Києва.

2.  розгляд у підручнику ілюстрацій «Сучасний Київ».
3.  робота з підручником. Читання учнями «Легенди про Київ».
4.  Складання невеличкої розповіді про своє місто (село).

— Як називається центральна вулиця?
— Які історичні пам’ятки є на твоїй малій Батьківщині?
— У Києві було дуже багато князів. але найбільш могутнім був князь 

Мономах...
5.  Читання в підручнику вчителем «Повчання князя Мономаха».

іV. Підсумок уроку
— Сьогодні ми багато дізналися нового. Наші подорожі славним Киє-

вом будуть продовжуватися. Про Київ ви зможете прочитати ще багато-
багато цікавого. (Перегляд виставки додаткової літератури.)

V. Домашнє завдання
1)  Опрацювати статті підручника.
2)  Скласти невеликий кросворд «Київ» (за допомогою дорослих).

УроК 29
тема. весна. рослини навесні. охорона здоров’я навесні

мета: виявлення змін, що сталися навесні в неживій природі, в жит-
ті рослин, у праці людей; з’ясування причин, що зумовлюють ці зміни; 
охорона здоров’я навесні; розкриття значення перебування на свіжо-
му повітрі для зміцнення й охорони здоров’я; розширення понять дере-
ва, кущі, трав’янисті рослини; розвиток спостережливості учнів; складан-
ня календарика фенологічних спостережень за початком цвітіння дерев 
(за зошитом).

тип уроку: урок-екскурсія.
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Хід уроку

і. Підготовка учнів до екскурсії
— Діти, яка настала пора року? Які ви знаєте весняні місяці? (Від-

повіді дітей.)
— а чи знаєте ви, чому вони так називаються?
Березень своє перше ім’я — мартус — одержав на честь бога пастухів  

і хліборобів Марса. Наші предки називали його сухій, березень (починаєть-
ся сокорух у березні), березоль, марець.

Квітень (апріль) своєю назвою зобов’язаний латинському слову «апе-
ріре» (відчиняти, відкривати). В українській літературі вона з’явилася  
у XVI ст., а в побуті — значно раніше. Вживались також такі назви: апріль, 
цвітень, красенець (краснець), квітень, водолій, дзюрчальник, снігогін.

Травень — це сезон цвітіння трав і квітів. На Україні він мав й іншу  
назву — май (від імені римської богині природи Майї). У народі побутують 
такі назви: соловейків, росяник, грозовик, дощовик, зеленошумний, п’янкий.

От ми й помандруємо в парк до весняних місяців.

II. Проведення екскурсії
У парку діти читають вірш Н. Забіли «Весна».

Ось іде весна степами,
Перелогами, горбами...
Де не ступить — з-під землі
Лізуть паростки малі.
Як опустить вниз правицю —
Зеленіє скрізь травиця.
Як лівицю підведе —
Всюди листя молоде.
На берізку гляне зблизька —
У сережках вся берізка,
До верби торкнеться — ба! —
В білих котиках верба.
а підійме руку вгору —
До блакитного простору
З кожним помахом руки
Линуть з вирію пташки.
розцвітають в луках квіти,
Зеленіють в лісі віти.
Все зелене, молоде...
За весною літо йде.

— Отже, ми вже говорили, що перший весняний місяць має кілька 
назв. Пояснюється це природно. В березах починає рухатися сік, тож і ка-
жуть: місяць-соковий; він і березоль, бо на березах розпускаються бруньки; 
він і сухий — де-не-де підсихає ґрунт. а ще його називають протальник, 
різнопогодник, бо березень примхливий: то дощ, то сніг, інколи ще мороз 
нагадує про себе. На осонні капіж, розтає сніг, темнішає дорога, на полях  
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з’являються перші проталини, парує земля. а народ примічає: довгі бу-
рульки — на затяжну весну. 21 березня — день весняного рівнодення. Піс-
ля цього день продовжує збільшуватись, а ніч зменшуватись.

Вільха вкривається пилковим серпанком, підростає підбіл, квітує 
підсніжник. Це — справжні посланці тепла. Крони у беріз почервоніли,  
а кора осики стає зеленою. розпочинається сокорух насамперед у клена. 
Красуня-береза у цьому відстає від нього на два тижні. Уже в кінці бе-
резня — на початку квітня на осонні можна побачити метеликів-лимон-
ниць і кропив’янок.

У наших краях настала і пташина весна: граки прилетіли — перші та-
ловини на поля принесли, малинівки з’явились — струмочки заспівали, 
жайворонки над полями закружляли — трава зазеленіла.

— Яку ж користь приносять птахи? 
— Які птахи ще до нас прилетять? 
— Як поводяться в березні тварини?
— Що роблять садівники у садах?
— а тепер зірвіть по «листочку» (заздалегідь розвішані паперові лис-

точки) з берізки і прочитайте березневі приказки й прикмети.
• Проліски — очі березня.
• У березні курка нап’ється води з калюжі.
• Як березень не хмуриться, а вже весною пахне.
• У березні позаду і попереду зима.
• Ворони купаються ранньою весною — до тепла.
• Червоний колір Місяця у березні — ознака швидкого похолодання, 

посилення вітру, але ненадовго.
• Сніг навесні тане з північної сторони мурашника — літо буде теп-

лим.
• Якщо рання весна щедрить інеєм — на хорошу погоду.

— Давайте «помандруємо» у місяць квітень. Уявіть собі: цвітуть си-
ньоокі проліски, золоті кульбаби, ніжні фіалки, пахучі конвалії, сади ук-
вітчуються білим та рожевим цвітом — настав місяць квітень. Давньо-
руська назва цього місяця «цвєтень». За непостійність погоди давні ру-
сичі називали цього примхливця «парильник», «шилокрут». Сонце, сніг 
і дощ бувають вперемішку. Куди не глянь — скрізь вода: настав час вес-
няної повені. а які прикмети квітня знаєте ви? (Відповіді дітей.) Перед-
бачати, якою буде весна,— важливо для хлібороба, адже від цього зале-
жатиме час проведення весняних польових робіт.

Які роботи проводяться в полі весною у квітні? (Розповіді дітей.)
З’явились підсніжники — час орати. Зацвіла осика — сій морк-

ву, черемха — час висаджувати картоплю. розпускається листя на бе-
резі — треба сіяти овес. До появи листя на дубі не варто сіяти пшеницю,  
коли ж трава вже добре проросте, настає час для гречки.
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Багатий квітень на трав’янисті рослини. З’явились метелики. Повер-
таються додому птахи.

Зірвіть із клена по «листочку» і прочитайте квітневі приказки і при-
кмети.

• Квітневі струмки землю пробуджують.
• Квітень багатий водою.
• Квітень воду підбирає, квіти розкриває.
• Вода у квітні на лузі — сіно в копиці.
• У квітні вітер із південного заходу — чекай тривалої погоди.
• У квітні ранковий туман віщує гарну ясну погоду.
• Якщо у квітні кропивниця сідає на вулики, буде медовий місяць.
• Гроза на початку квітня — на тепле літо.
• ранній обліт бджіл — на красну весну.
• Жайворонок з’явився — до тепла, а зяблик — до холоду.

— Третій весняний місяць — травень. Назва цього місяця відбиває 
весняне буяння трав. У Древній русі цей місяць ще називали мур (мура-
ва), рослинник. а в Греції його нарекли на честь богині гір Майї. З грець-
кої Майя — мати-годувальниця.

а які прикмети травня ви знаєте? (Розповіді дітей.)
— Поспостерігайте: якщо береза розпустилась раніше за вільху, то 

можна чекати гарного теплого літа з короткочасними рясними дощами. 
І, навпаки, якщо вільха розпустилась раніше за березу, літо буде холод-
ним і дощовим.

У травневій природі багато цікавого... розквітла верба. Листя на де-
реві ще немає, а гілки суцільно уквітчані жовтими пухнастими кулька-
ми. Здаля дерево здається жовтою кулею, над якою зранку до вечора гу-
дуть бджоли, збираючи цілющий травневий мед. Дикорослі трави допов-
нюють нашу їжу вітамінною зеленню. Серед них знайдете й такі, з яких 
можна зварити борщ, юшку, кашу, приготувати салати, смачні напої. Це 
щавель, лобода, грицики, подорожник, кульбаба, кропива, лопух.

Вилітають травневі хрущі. У більшості пернатих мешканців з’явились 
пташенята.

Як треба поводитись в цей час у лісі? (Відповіді дітей.)
— а тепер зірвіть «листочки» з вербички і прочитайте травневі при-

казки і прикмети.
• Травень — пора цвітіння.
• Як на дощ багатий май — щедрий буде урожай.
• Дощ у травні хліба піднімає.
• Холодний май — буде каша й коровай.
• Травень ліси прикрашає, літо в гості чекає.
• Ластівка прилетіла — скоро грім загримить.
• Перший весняний грім — на ясний день.
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• Хрущів багато — на посуху.
• Якщо на воді річок та озер розстелилося листя білого латання, замо-

розків не буде.
• Якщо загули бджоли над горобиною, то це означає, що скоро кінець 

весни і починається літо.
— Діти, заплющте очі і послухайте весняні голоси, вдихніть чисте про-

холодне повітря, відчуйте запах першої зелені. Весною люди висаджують 
дерева, кущі, квіти. Тож давайте і ми допоможемо рідній природі.

— Про які прикмети весни ви дізналися на екскурсії?

III. Повернення в клас
1. Бесіда з учнями.

— Поміркуйте. Чому так кажуть: «Весняний день рік годує»?
2. розкажіть, як ви зустрічаєте весну. (Скористатися матеріалом підруч-

ника (С. 114–115).)
— Із кожним весняним днем стає тепліше. Скрізь торішнє листя про-

биваються проліски, ряст, сон-трава, фіалки.
Дерева й кущі вкриваються ніжним зеленим листям, а потім зацві-

тають.
3. робота з підручником (С. 117).

— Які рослини, що зображені на малюнку, ростуть там, де ви живе-
те? Які з цих рослин занесені до Червоної книги України?

(Показ Червоної книги і рослин, які занесені в Червону книгу України.)

4. Складання календарика фенологічних спостережень за початком 
цвітіння дерев (за зошитом).

IV. Підсумок уроку
Зачитування вірша з підручника «Прийди до нас, весно».
— Під час зустрічі з прекрасними квітками королеви весняної Флори 

майте шану до цих справді чарівних і до того ж цілющих рослин. Не нари-
вайте даремно оберемки квітів, які згодом бездумно викинете. Краще по-
милуйтеся ними в природі, а на згадку візьміть одну-дві квіточки. Тим до-
рожчі вони будуть для вас. Бережіть красу природи, весняні усмішки рід-
ної землі.

За першими гінцями весни вгору викидають свої квіти й чарівні кон-
валії, і зелений барвінок, і багато-багато інших рослин. Молода прозо-
ра зелень повсюдно й щільно укриває землю. Тріумфальний похід зе-
лен-квіту триватиме всю весну, славлячи її й співаючи усім на весь голос:  
«а вже весна, а вже красна!».

V. Домашнє завдання
1) Опрацювати статтю підручника.
2) Дібрати вірші, приказки про весну.
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УроК 30
тема. тварини навесні. зустрічаємо птахів

мета: з’ясування змін у житті комах, птахів, звірів; навчитись бачи-
ти красу рідної природи, цінувати її і берегти; вміти фантазувати, розви-
вати уяву в дітей; виховувати повагу до природи; розробка проектів (на 
вибір) «Колекціонуємо клички тварин», «Ластівка сільська».

обладнання: предметні картинки із зображенням тварин, птахів.

Хід уроку

і. актуалізація опорних знань
— Відгадайте загадку.
Привітанням журавля
Я пробуджую поля,
Небеса і ручаї
Та заквітчую гаї.
І усякий мене зна.
Відгадали? Я — ... (Весна).

II. Повідомлення теми і мети уроку
— Яка зараз пора року?
— Сьогодні ясно світить сонечко. а скажіть мені, будь ласка, які ж змі- 

ни відбулись у довкіллі з приходом весни?
— Як ви гадаєте, якою буде тема нашого уроку?
— Так, «Тварини навесні».

III. Пояснення нового матеріалу
1. розповідь вчителя.

— Настала весна. Сонце піднімається все вище, дужче пригріває. 
Земля звільняється від снігу. Течуть по вибалках струмки. На річках по-
чала скресати крига. рівень води у водоймах піднімається (підвищуєть-
ся). Повітря ще холодне.

Із кожним весняним днем стає тепліше. рослини пробуджуються від 
зимового сну. Крізь торішнє листя пробиваються проліски, ряст, анемони. 
До появи листя зацвітають верба і ліщина. Це — кущі. а з дерев першою 
прокидається вільха, після вільхи зацвітає осика, потім — тополя. Інші 
дерева і кущі вкриваються ніжним зеленим листям, потім зацвітають.

2. розгляд ілюстрації в підручнику (С. 122).
— Із настанням весни, з появою рослин і комах у сади і ліси пере-

селилися птахи, які зимували поруч з нами. З теплих країв повернулися 
шпаки, зозулі, ластівки, стрижі, солов’ї, лелеки...
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У них багато турбот. Птахи будують гнізда, відкладають у них яйця  
і виводять пташенят. Налякані птахи можуть залишити своє гніздо, і тоді 
пташенята загинуть.

Не руйнуй пташиних гнізд! руйнівники гнізд — вороги природи. Охо-
роняй птахів! Пташкам потрібна допомога цілий рік.

3. Довідка пошуковців.
— Я надаю слово нашим пошуковцям. Вони розкажуть, яких птахів 

український народ вважає своїми оберегами.
— Люди вважають оберегом малесеньку пташку — солов’я. Прилі-

тають вони навесні в травні, а відлітають у серпні. Соловей — це сим-
вол радості. Іноді соловей, як і зозуля, віщує долю. Пісня солов’я — оз-
нака щастя оселі, біля якої він співає. Лихом вважається розорення гніз-
да солов’я.

— Зозуля мешкає в лісах України. раніше, коли люди чули спів зо-
зулі, то питали: «Зозулю, зозулю, скільки років залишилось мені жити?» 
У відповідь вони чують «ку-ку». Скільки разів вона прокує, стільки років 
і буде жити людина. Зозуля — символ жіночий, материнський. Вбити зо-
зулю вважається великим злочином. Зозуля — добрий вісник. Якщо кує 
зранку, роздає щасливу долю, а коли співає на могилі — то втішає.

— Гніздо лелеки — окраса української оселі. У народі кажуть: «Лелека 
селиться біля добрих людей. Якщо на хаті звив гніздо лелека, то в родині 
має бути лад». Тому люди з особливою шаною ставляться до цих птахів. Ле-
лечина вірність є символом любові до рідної землі. З лелекою пов’язують 
наро дження дитини в народі: «Лелека дитину приніс». Якщо хтось зруй-
нує гніздо, накличе на себе лихо: «Зруйнуєш лелечине гніздо — згорить 
хата». Майже кожна людина мріє, щоб біля її хати оселився лелека.

Про цих птахів існує багато легенд.
У селі знайшли лелеку з поламаним крилом, виходили, випустили на 

волю. Одного разу зайнялася хата, там були два маленькі хлопчики. При-
летів лелека. Закружив над хатою, заклекотав, кинувся у вікно, крізь яке 
йшов дим.

Врятував лелека хлопчиків, але дуже обпік собі ноги і дзьоб, що ста-
ли, мов розжарені вуглики. З того часу у лелеки червоні ноги і дзьоб та 
чорні крила. Господарі віддячили лелеці і поставили на ясен колесо від 
воза, щоб він завжди був перед ними і виводив своїх малят.

4. розповідь вчителя.
— Із початком весни пробуджуються ведмеді, борсуки, їжаки. Змінюєть-

ся колір хутра і в зайців, і в білок. Густе пухнасте зимове хутро навесні стає 
рідшим. У кінці зими і на початку весни у звірів народжуються малята.

Дорослі звірі оберігають їх, вчать добувати їжу.
5. робота з підручником. розгляд ілюстрацій із зображенням звірів.
6. розробка проекту «Ластівка сільська».
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— У цьому проекті наш задум — якомога більше дізнатися про лас-
тівку сільську. Щоб здійснити цей задум, треба подумати, які відомості 
про неї слід зібрати і хто це буде робити.

Ось про що потрібно дізнатися: на що подібний дзьоб, хвіст; колір 
пір’я: зверху (чорний), знизу (білий); колір горла і лоба (рудий); як вона 
літає; з чого будує гніздо, на що воно схоже; де його будує; чим вона жи-
виться; чому відлітає до теплих країв; як ластівки відпочивають перед 
далеким перельотом; застереження тим, хто руйнує їхні гнізда; народні 
прикмети про ластівку; загадки.

Після того, як матеріал зібрано, домовтесь про його оформлення. Крім 
записів, можна використати листівки, власні малюнки, фотографії.

Для оформлення матеріалів візьміть окремий зошит або альбом для 
малювання.

7. Читання тексту в підручнику (С. 121 «Кроленята з Кролицею»).
На основі цього тексту розробити проект «Колекціонуємо клички 

тварин».

IV. Підсумок уроку
— Тепер повна тиша й увага! Слухайте тільки мій голос. Я буду гово-

рити від вашого імені про те, що можна побачити і почути в лісі.
Який чудовий світ лісу оточує мене! Я вдихаю чудове, прозоре, лісо-

ве повітря. Мені легко й радісно. Мої знайомі дерева вітають мене ше-
лестінням свого листя. Я торкаюся шершавого стовбура сосни, ніжно 
гладжу гілочки молодої ялинки, оксамитовим здається здалеку стовбур 
білосніжної берези.

Мої відчуття доповнюються різними звуками. Ось дятел відстукує 
свою телеграму азбукою Морзе. Довгохвоста сорока рознесла своїм кри-
ком чергову плітку, а зозуля все кує довгії літа.

Тріск зламаної гілки змушує підняти голову. Швидко промайнула, 
як блискавка, руда білочка і заховалася в дуплі. Мабуть, куниця гналася 
за нею. Повільно я продовжую прогулянку по лісу. Мені легко, я чудово 
розумію і запам’ятовую все, що говорить вчитель.

Переливається і згинається на сонці гадюка. Два чорних ока їжачка 
уважно спостерігають за нею.

руді мурашки, санітари лісу, тягнуть гусеницю, яка в багато разів біль-
ша, ніж мурашка.

Гордо піднявши голову, прикрашену рогами, лось попрямував у лі-
сову гущавину.

Час летить швидко, і вже треба повертатися додому, а ліс не відпус-
кає і все вабить та вабить мене.

Ліс, я полюбив тебе і знаю, чому тебе треба берегти і охороняти. Я ще 
раз вдихаю чисте прозоре повітря і дякую тобі за твою користь і красу.
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V. Домашнє завдання
1) Опрацювати статтю підручника.
2) Закінчити розробку проектів, підготуватися до їх презентації (групо-

ва робота, за допомогою дорослих).

УроК 31
тема. весняні свята. Мамин день

мета: закріпити знання дітей про найріднішу, найдобрішу для всіх 
рідну матір; познайомити учнів зі святом вшанування матерів, розповіс-
ти про виникнення цього свята; розвивати мову, мовлення, виховувати 
любов і шану до рідної неньки, любов до України.

Підготовка: 
1. розучити прислів’я, вірші про маму.
2. Намалювати портрет мами.

Хід уроку

і. актуалізація знань
— Послухайте і відгадайте загадки, і ви здогадаєтесь, про кого йти-

меться сьогодні.
• Хто вас, діти, міцно любить?

Хто вас ніжно так голубить?
І клопочеться всякчас
Уночі і вдень про вас?

• Хто для вас пісні співає,
Хто в колисці забавляє,
Гарні вам дає ляльки
І розказує казки?

• а тоді, мої кохані,
Коли ви і неслухняні,
Пустотливі і ледачі,
Хто над вами гірко плаче?
— Діти, в усіх-усіх на землі є матуся. Вона є у пташки, й у квітки,  

й у зайчика. але ми сьогодні будемо говорити про наших рідних мам.
— Яке свято всі відзначали на початку березня? (8 Березня)
— Кого ми привітали? Як саме?
1 - й  у ч е н ь

Восьме березня настало —
Славне свято всіх жінок.
Наші мами завітали
На святковий наш урок.
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2 - й  у ч е н ь
Кожній мамі подарунки
Готували малюки:
Малювали їм малюнки,
Вишивали килимки...

3 - й  у ч е н ь
Ще й розписаний квітками
Написали ми плакат:
«Хай живуть хороші мами
Всіх дівчаток і хлоп’ят!»

II. Виклад нового матеріалу
— Дорогі діти, а незабаром у нас буде ще одне свято, яке відзначають 

люди всього світу,— День Матері. Це свято припадає на другу неділю трав-
ня, коли природа-матінка вбирає свою землю весняними квітами.

американська жінка анна Джервіс, яка втратила рідну матір через 
тяжку хворобу, звернулась до представників влади, щоб вони присвяти-
ли один день у році особливому вшануванню матерів (1910 р.).

Союз українок Галичини звернувся до громади з пропозицією зроби-
ти цей день святом і в Україні. Отже, у 1928 році започаткувалось святку-
вання Дня Матері і в нас. рідну землю ми теж називаємо матір’ю. День 
Матері — свято триєдине, бо ми вшановуємо рідну неньку, Божу Матір, 
матір-Україну.

Вірш (читає дитина).

ТрИ МаТЕрІ
Є у кожної дитини
Матінка єдина,
Та, що любить нас і дбає,
розуму навчає,
Є у кожної дитини,
Навіть сиротини,
Наша мати солов’їна —
рідна Україна.
І у кожному серденьку
Є і буде жити
Божа Мати — наша ненька,
Мати всього світу.

— Чому ми Україну називаємо рідною ненькою?
— Що таке сім’я?
— а яка людина вам найдорожча?
— Давайте перевіримо, які ви чуйні, виховані діти.

• Чи знаєш ти день народження матері?
• Чи помічаєш вдома речі, які лежать не на своєму місці?
• Чи складаєш на місце свої речі?
• Чи допомагаєш мамі прибирати?
• Як ви з татом вітаєте матусю з днем народження?
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• Як можна ніжно назвати свою маму?
•  Діти, що означає бути хорошим сином і доброю донькою?

(Перегляд картини «Дружна сім’я».)

— Ось так життя людини починається з мами, тата. Як ми їх нази-
ваємо? (Предки, пращури)

— Батьки і діти, діти і батьки — життєве вічне коло.
Дитина читає вірш.

Я дивлюсь на вас, мамо,
Бо душа ваша — яблуня
Золота, золота...
Бо душа ваша явором,
Як літа, як літа...
Бо квітує в ній сонечко,
Доброта...
Бо без вас світ навколишній —
Сирота, сирота.

— В народі кажуть: «Як під сонцем квітам, так з матір’ю дітям».
а які прислів’я ви знаєте про матір?

• При сонечку тепло, при матері добро.
• Шануй батька й неньку, буде тобі скрізь гладенько.
• Нема цвіту білішого, як цвіт на калині.

Нема у світі ріднішого, як мати дитині.
• У дитини заболить пальчик, а в матері — серце.

— Мама, матуся... Скільки спогадів і тепла містить в собі це слово, 
бо називає людину, яка завжди для нас найдобріша. Її материнська лас-
ка зігріває нас до старості.

Діти декламують вірші про маму.

1 - й  у ч е н ь
Ось підсініжник нерозквітлий
Виріс між беріз.
Я його матусі рідній
Із дібров приніс.
І мене із ним так ніжно
Мама обняла,
Що розквітнув мій підсніжник
Від її тепла.
 (Г. Вієру)

2 - й  у ч е н ь
Я гілочку мімози
Поставив на вікні.
І квіточки маленькі
Всміхаються мені!
Велика таємниця
Існує поміж нами —
Цю гілочку мімози
Я подарую мамі!..
 (М. Пономаренко)
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3 - й  у ч е н ь
Підстружу я олівці, щоб виднілось чітко,
І на чистому листку намалюю квітку.
Не залишу на столі — завтра стану нишком
І малюнок покладу мамі біля ліжка.
Квітка синя, мов жива,— мамочці на свято.
Буде в маминих очах радості багато.

(В. Крищенко)

ііі. Підсумок уроку
— Діти, про кого ми говорили сьогодні?
— Що нового дізналися?
— Чому потрібно шанувати свою рідну неньку, любити Україну?

IV. Домашнє завдання
Написати твір-мініатюру «Моя матуся!».

УроК 32
тема. весняні свята. великдень

мета: ознайомити учнів із народними звичаями, традиціями, що 
пов’язані з початком весняного календарного обрядового циклу; по-
знайомити з символікою знаків на писанках; розвивати етичну самосві-
домість, виховати кращі якості національного характеру, прагнення до 
відродження національної культури.

Хід уроку

і. організаційна частина уроку
У ч и т е л ь

Задзвенів для всіх дзвінок —
Час почати нам урок.

II. Повідомлення теми і мети уроку
— Коли надворі тане сніжок, біжать веселі струмочки, на деревах буб-

нявіють бруньки, повертаються з вирію птахи, то це означає, що до нас 
прийшла... (весна).

III. Засвоєння нового матеріалу
— Із року в рік ми з великим нетерпінням чекаємо весну-чарівницю. 

Ми лічимо дні, виглядаємо, коли пташки з великого вирію принесуть вес-
ну-красну. Чекаємо, коли вона прожене холод, устелить землю травич-
кою зеленою, заквітчає квітами пахучими, а пташки наповнять гаї, ліси 
своїм голосистим співом.

— Які ж весняні місяці ви знаєте?
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— Що ви знаєте про березень місяць?
• Наші пращури зустрічали Новий рік 13 березня, коли пробуджува-

лась природа.
• астрономічна весна припадає на 20 березня.
• Місяць березень має такі назви: березоль, март, капельник, проталь-

ник, зимобор...
— Які ви знаєте народні свята березня?

• На 14 березня припадає Явдоха.
• 22 березня — Сорок Святих. В цей день жінки випікають 40 «жайво-

ронків» або «голубків».
• 30 березня — Теплого Олексія. Цей день вважається весняним.

— а які весняні свята будемо відзначати у квітні?

КВІТЕНЬ
Квітень — славний квітникар.
Сонечко рясно
Уквітчає нам календар
Першим цвітом рястом.
Космонавтам склав букет
В їхній день на славу.
В кошик на Великдень
Писанки поставив.
 (Т. Коломієць)

— Немає в Христовій Церкві більшого свята, більшої радості, ніж 
Воскресіння Христове. В ньому вона святкує знищення смерті, зруйну-
вання пекла, початок нового вічного життя.

Завершується Великий піст у скорбі за розп’ятим Христом. а світ-
лого недільного ранку настане той великий день, який зветься Великод-
нем,— свято радості й добра, прощення ближнього.

Після Воскресної утрені й освячення паски приходять дружно додому, 
обходять із свяченим хату, щоб усе сповнилося благодаті воскресіння, вхо-
дять до хати із свяченим у руках і бажають всього доброго своїй рідні.

— Христос воскрес!
— Воістину воскрес!
У цей день прощають своїх ворогів, недругів.
— Без чого не обходиться жоден Великдень?
— Так, писанки освячують разом із паскою, ставлять на святковому 

столі, дарують на щастя рідним та друзям.
Що означає «писанка»? Від якого слова походить? (Від слова «пи-

сати») (Підручник, С. 126 «Як пишуться писанки»)
— Найвищим витвором народного мистецтва є ще один символ Ук-

раїни — писанка.
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Писанка — це розмальоване Великоднє яйце; це символ Сонця, жит-
тя, безсмертя, весняного відродження, щастя, радості, добра.

В усіх народів світу яйце завжди було символом зародження життя, 
початком роду людського.

Писанка має дуже давню історію, її знаходили археологи при розкоп-
ках стародавніх могил. Вчені доводять, що звичай писанкарства виник 
саме в Україні, а згодом він поширився і в інших країнах світу. Порів-
няльний аналіз писанок різних народів доводить, що найкрасивішими 
є саме українські.

На думку вчених, символічних малюнків в українській писанці по-
над сто. Кожен із них має своє значення. Кожен хрестик, кожна рисоч-
ка на ній не вживалися безцільно, усі вони були знаками-оберегами, які 
захищали людину від усілякого зла.

розписували писанки під час Великого посту, переважно жінки та 
дівчата, дуже рідко — хлопці і чоловіки. Найбільш поширеними візерун-
ками є «кривулька» або «безконечник», що знаменує собою нитку жит-
тя, вічність сонячного руху; «колесо» — знак безперервного відродження 
життя, образ безконечної Божої любові; «хрест» — символ Всесвіту, знак 
чоти рьох сторін світу; «тригвер» — символ вогню, безсмертя, чоловічої 
та материнської сили; «дерево життя» — символ безперервного віднов-
лення природи; образ Божої мудрості; «сонце» — символ світла і життя, 
символ Бога; «спіраль» — символ плодючості; «блискавка» — небесний 
вогонь, одночасно караючий й освячуючий, блиск Божої ласки; «граб-
лі» — символ небесного дощу, символ благої вісті.

Писанки, фарбовані в один колір, називаються крашанками. різни-
ця між ними полягає не лише в способі розписування. Крашанка завж-
ди була вареною або печеною, її використовували в їжу. Писанку ніко-
ли не варили, аби не знищити в ній життєдайну силу, й ніколи не ви-
користовували в їжу. Кожний колір мав своє значення. Так, червоний 
символізував радість життя, надію і любов; жовтий — місяць і зорі, 
урожай; блакитний — чисте небо, повітря і здоров’я; зелений — весну, 
буяння природи.

Наші пращури вірили в магічну силу писанки. Тому її дарували, особ-
ливо на Великдень, дівчатам як ознаку кохання, хлопцям — як символ 
краси. Свячені писанки закопували у землю (на високий врожай), кла-
ли у домовину, на могили померлих родичів, лушпиння із писанки ки-
дали «на щастя» на дах оселі.

Багато легенд та переказів існує в народі про писанку. Одна з них го-
ворить про те, що світ наш буде існувати доти, доки пишуться на землі 
писанки. а коли люди перестануть їх писати, тоді зло у вигляді диявола 
звільниться із своїх пут і знищить увесь світ. Цей диявол живе під землею, 
прикутий ланцюгами до скелі. Щороку посилає він своїх слуг на землю, 
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щоб вони перевірили, чи пишуться ще писанки і чи багато їх є. Якщо так, 
то затискають його залізні пута ще міцніше і втрачає він свою диявольсь-
ку страшну силу, бо людська любов перемагає зло. Отака вона, малень-
ка писанка, яка є справжнім символом нашої великої країни. Недаремно  
в далекій Канаді, в місті Вегревіль, де серед мешканців — 75 % українців, 
за проектом художника Павла Цимбалюка у 1981 р. створено пам’ятник 
першим українським поселенцям у вигляді 12-метрової писанки, що за 
розміром дорівнює триповерховому будинку. Цей пам’ятник, як і сама 
писанка, є ще одним з чудес світу.

а в чудовому мальовничому містечку Коломия на Івано-Франковщині 
існує перший у світі Музей писанки. Цей унікальний архітектурний витвір, 
основою якого є яйце заввишки 12 метрів, був спроектований коломий-
ськими скульпторами Василем андрушком та Мирославом Ясинським. 
Колекція музею нараховує близько 3 тис. писанок з усього світу.

Ігри і забави з крашанками на Великдень
«В блудька». Один із гравців кладе крашанку на землю і робить 5 кро-

ків. Іншому гравцеві зав’язували очі, тричі обертали навколо себе і зму-
шували робити 5 кроків. Потім розв’язували очі, і він намагався дотягну-
тись до крашанки рукою. Якщо дотягнувся, то забирав собі.

«В транка». Гравця відводили далеко від крашанки, і він, закриваю-
чи шапкою обличчя, намагався підійти до неї.

«Битки». Гравці «стукались» крашанками. Чия розбилася, той про-
грав.

«В кидка». Дві крашанки клали так, щоб між ними не могло проко-
титися третє яйце. Гравець кидав між яйцями свою крашанку, намагаю-
чись розбити зразу обидва яйця.

— Дуже важливим чинником великодніх святкувань є гаївки — вес-
нянки, що їх виконують здебільшого дівчата. Гаївки — це весняні ігри, які 
прий шли до нас із сивої давнини і поєднують у собі співи, танки. Вони 
зображують весняне пробудження природи, початок весняних польових 
робіт, а також зародження людських почуттів. Гаївки виконують біля цер-
кви на Великдень, а також на провідну неділю.

(розучування гаївки на вибір.)

IV. Підсумок уроку
— Яка частина великоднього обряду найбільше тобі до вподоби?
— Які гаївки ви ще знаєте?

ВЕЛИКДЕНЬ — МИЛИЙ ГІСТЬ
Зима пропала, люта, зла,—
Весна воскресла над полями,
Луги змережала квітками
І нам Великдень принесла.
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Встаєм удосвіта. За мить
Побожно в церкву поспішаєм,
«Христос воскрес!» — гуртом співаєм,
І серце радісно тремтить.
У нас Великдень — милій гість,
Його вітаєм гаївками,
Його стрічаєм писанками —
Он на тарілці їх аж шість!
 (р. Завадович)

V. Домашнє завдання
1)  Опрацювати статтю підручника.
2)  Намалювати ілюстрацію «Великдень».

УроК 33
тема. незабаром літо.  
спостереження за природою влітку

мета: формування поняття літо, ознайомити з вінкоплетенням, на-
родними іграми; розвивати спостережливість за змінами у природі, ви-
ховувати інтерес, захоплення, любов до рідної природи.

обладнання: малюнки про літо.

Хід уроку

і. актуалізація знань
У ч и т е л ь

Теплий, довгий-довгий день,
Повна миска черешень,
Достигає жовтий колос,
Демонструє коник голос,
І суничка дозріває.
Тож коли це все буває? (Влітку)

II. Виклад нового матеріалу
— Ось і незабаром настане літечко. Які місяці має літо?
— Чи знаєте ви, чому вони так називаються?
Назва місяця «червень» (тобто «красний», «красивий») походить від 

назви комахи (вид червеців), яку збирали у цій час, а потім виготовляли  
з неї червону фарбу для бойових знамен княжих дружин.

У давнину слов’яни називали цей місяць ізок (час стрекотання ко-
ників), а також ау (час збирання окремих видів грибів). В окремих місце-
востях його називають ґедзень (ґедзь), бидцень (бицькатися — твари-
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ни відганяють кровососів), хліборост, світозар, сінокосінь, бджоляр, сві-
тогрій, щедрій. Назва «июнь» походить від імені давньоримської богині 
неба Юнони.

Сьомий місяць року зобов’язаний своїм ім’ям давньоримському ім-
ператору Юлію Цезарю — «июль». У слов’ян його назви були пов’язані 
із різними видами праці: білень (час відбілювати полотно), пасень, косень 
(заготівля сіна), суничник і чорничник. а також жарник, грозовик, росяні 
зорі, маківка літа, жнивар, сінозарник, громотворець, липець, липень.

Джерелом походження назва місяця серпня, звичайно, є серп — зна-
ряддя праці на збиранні трав, хліба. У білорусів він має аналогічну на-
зву — жнивець. Називали його також заревом (від частих зірниць), кивнем 
(коні головами кивають, відганяючи кровососів), густирем (бо було багато 
наїдків), грибнем. російська назва «август» має давнє походження — від 
імені давньоримського імператора Октавіана августа.

— Які відчуття, спогади викликає у вас літо? (Розгляд малюнка в під-
ручнику на С. 131.)

— Літо користується чи не найбільшою любов’ю як у дітей, так і в до-
рослих. Це не тільки час відпочинку, але й наймальовничіша пора року. 
Літо приваблює нас своїм теплом. Природа тягнеться назустріч йому.

Як гарно зараз у лісі! Помилуйтеся зеленню дерев. Влітку вона стає 
яскравішою.

Зранку на травичці можна побачити росу. Як ви розумієте вислів 
«сонце росу випиває»? Особливо гарні квіти вранці, всі прикрашені кра-
пельками роси.

Загадки
• Горів у траві росистій

Ліхтарик золотий.
Світив — і враз потух —
Перетворився в пух. (Кульбаба)

• Стебельце — шершава драбинка,
У серединці — чорна вуглинка,
Пелюстки блискучі, як лак.
Це квітує червоний... (мак).

• Стою стрункий, високий,
В зелених шатах я,
І золотом оздоблена
Голівонька моя. (Соняшник)

• На просторах поля золотого
Сині зірочки тремтять.
Мов шматочки неба голубого,
Вмирають, виблискують, горять, горять. (Волошки)
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• Виросли на лузі сестрички маленькі.
Очки золоті, а вії — біленькі. (Ромашки)
(розгляд українського віночка на С. 132.)

2. Прислухайтесь до ароматів літа. Чим пахне ця пора року? Які запахи 
літа подобаються вам найбільше?
— Як ви думаєте, чому літо називають «смачним»? Які літні «дарун-

ки» подобаються вам?
• Червона, солодка, пахуча,

росте низько — до землі близько. (Суниця)
• Червоний колір,

Чудовий смак,
Кам’яне серце.
Чому це так? (Вишня)

• На гілках шари висіли
Та на сонці посиніли. (Сливи)

• Мов їжак, колючий,
Солодкий та пахучий,
Ягідку зірвеш —
руку обдереш. (Аґрус)

3. У ч и т е л ь. Як гарно літом на городі! На грядках достигають овочі. 
Давайте виполемо бур’ян, і город стане чистим і красивим. Опісля 
понюхайте руки. Вони пахнутимуть землею і зіллям. Це також запах 
літа!

4. розучування гри «Подоляночка» (С. 133, підручника).

КаНІКУЛИ
«Канікули! Канікули!» — співає все навколо.
Канікули, канікули, канікули у школі!
а що таке канікули?
Це літні дні барвисті.
Це час, коли нам ніколи
Хоча б на мить присісти,
Бо треба мчати босими,
Наввипередки з вітром,
З густих лісів приносити
Горіхів повні відра.
Це час у річці хлюпатись,
Підсмажувати спини,
І зранку в лузі слухати
Тонку струну бджолину....
 (а. Костецький)

— Чи знаєте ви, що таке «канікули»?
В буквальному перекладі це слово означає «собачки» (з латини 

«каніс» — собака).
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Найяскравішу зірку сузір’я великого пса називали «Канікулою». Ця 
зірка з’являлася щорічно на небі в липні, всередині літа. У цей період було 
спекотно, тому студентів і школярів звільняли від занять, а дні на честь 
цієї зірки почали називати канікулярними, канікулами.

Спочатку канікулами називали лише літній відпочинок, а потім по-
чали називати й інші перерви у навчанні.

5. Завдання для спостережень влітку.
1)  Підручник (С. 135).
2) Спробуйте перевірити влітку такі народні прикмети щодо передба-

чення погоди.
• Птахи в’ють гнізда з сонячного боку — на холодне літо.
• Перші гриби (зморшки та сморжі) виросли на пагорбі — на дощове 

літо, коли ж в улоговищі, — на сухе.
• Трава в червні починає сохнути,— на дощове літо.
• рясно цвіте гречка — на спекотне літо.
• Які метелики навесні вилетіли першими — білі чи червоні? Якщо 

червоні, літо буде багате на мед і сухе, а білі — мокре і щедре на мо-
локо.

• На початку місяця з’явилися маленькі гусенята — на сонячне літо.

ііі. Підсумок уроку
— Де будете відпочивати влітку?
— Що збираєтесь робити влітку?
— Чистих вам рос, любі діти, й доброго відпочинку!

УроК 34
тема. Ми і природа

мета: узагальнити й розширити знання учнів про природу; розви-
вати спостережливість за природними явищами; виховувати інтерес до 
пізнання навколишньої дійсності, любові до природи та бережного став-
лення до неї.

обладнання: картки з тваринами і місцем їх проживання.

Хід уроку

і. організація класу
У ч и т е л ь

Добрий день вам, любі діти!
рада вас вітати!
Щастя та добра вам
Сьогодні побажати.
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— Діти, найбільшу насолоду і радість, найпалкішу любов до рідного 
краю викликає спілкування з природою. Вона завжди чарувала й чарує, 
хвилювала й хвилює людину.

Діти, а ви любите подорожувати?
— Тоді вирушаємо в подорож лісом. Послухаємо щедрий голос при-

роди.

II. систематизація й узагальнення знань, вмінь, навичок
1. Гра «Обери правильну дорогу».

Завдання. Уточнити знання дітей про взаємозв’язок людини з при-
родою.

Ігрова ідея. Дитина повинна визначити, якою стежкою вона пройде, 
і пояснити свій вибір.

Хід гри

Слід вибрати дорогу. На першій розташований завод — тут забрудне-
не повітря. На другій рухається багато транспорту. Третя дорога — алея  
з густонасадженими деревами.

Висновок: найкраще йти третьою дорогою, оскільки тут дихатимеш 
чистим повітрям і можеш послухати спів птахів.

2. Пори року.
— Ось ми на лісовій галявині.
а яка зараз пора року? а які ще пори року ви знаєте?
Гра «Пори року»
Завдання. Діти повинні зрозуміти, які зміни відбуваються з рослина-

ми у різні пори року.
— Я вас запрошую пограти. Всіх вас перетворюю на насіння. (Діти 

згортаються в клубочок, згинають голову і накривають руками.)
Як тільки проглянуло тепле весняне сонечко, насіння починає 

повільно рости. (Піднімаються) У нього з’являються листочки. (Руки 
тягнуть вгору) росте стебельце (тіло витягується), з’являються гілочки  
з пуп’янками. (Руки в сторони, пальці стиснуті.) Настає радісний день,  
і пуп’янки лопаються. (Різко розтуляються кулачки) Пагін перетворюєть-
ся на чудову сильну квітку. Настає літо, квітки гарнішають, милуються 
собою, посміхаються квітам-сусідам, кивають їм, легенько торкаються 
своїми пелюстками.

але ось подув вітер, наступила осінь. Квітка гойдається в різні боки, 
бореться з негодою (колихання рук, голови, тіла), квітка нахиляється до 
землі, лягає на неї. Їй сумно.

Та ось пішов зимовий сніжок. Квітка знову перетворилася на насін-
ня. Сніг прикрив насіння, йому тепло і затишно.

Незабаром знову настане весна, і воно оживе!
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3.  Гра «Допоможіть кожному потрапити додому».
Завдання. Клас ділиться на дві команди, які отримують картки із зо-

браженням тварин та їх житлом. За сигналом потрібно стати по парах.
Ведмідь — барліг  риба — річка
бджола — вулик  шпак — шпаківня
жаба — вода  птах — гніздо
білка — дупло  миша — нора
— Ліс — це своєрідна зелена нива і водночас сонячна лабораторія, де 

відбувається велике таїнство. Саме тут мільйони, мільярди різних листоч-
ків своїми ротиками п’ють цілющу енергію сонця. У лісі зароджується ор-
ганічна речовина, яка потрібна для життя всьому живому,— людині, твари-
нам, птахам. Ліс прикрашає землю, дає нам цілюще повітря. У лісі росте ба-
гато різних дерев.

— Які з них ви знаєте?
— Яку користь ми маємо від них?
— Крім дерев, у лісі ростуть і різноманітні квіти. Життя квітів розпо-

чинається з перших вісників весни — пролісків. (Потім розквітне ряст, 
жовтий козелець, фіалки.) 

— Які квіти ви ще знаєте? 
— Де вони ростуть?

4. «Червона книга».
— Завдати болю природі — не хитра справа.
На жаль, погане ставлення до природи призводить до того, що деякі види 

рослин і тварин перебувають під загрозою зникнення і потребують охорони.
розв’яжіть завдання кросворда і прочитайте, як називається книга, 

де записані всі види рослин і тварин, що зникають.

Ч

Е

р

В

О

6 Н

7 а

1. Колір, що означає небезпеку. (Червоний)
2. Узимку голі мерзнуть в полі,
 а весною, диваки, одягають кожушки. (Дерева)
3. Навесні веселить,
 Влітку холодить,
 Восени годує,
 а взимку гріє. (Природа)
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4. Головний ворог лісу. (Вогонь)
5. Де лежала червона коза, там трава не росте. (Вогнище)
6. Дихають, ростуть, а ходити не можуть. (Рослини)
7. По білому полю
 Чорні вівці гуляють,
 Всіх розуму навчають. (Книга)

Ключ. Червона книга.

Гра «Треба — не можна»
Завдання. Закріпити правила поведінки у природному середовищі.
Ігрова ідея. Дитина має дати правильну відповідь, як слід і як не тре-

ба поводитись у природі, і в цьому випадку вона отримує фант. Виграє 
той, хто збере найбільше фантів. Потрібно пригадати, як слід поводитись 
і чого не можна робити. Вчитель називає дію, а діти відповідають, «мож-
на» чи «не можна» так чинити.

Згодом пропонується ускладнений варіант гри. На слова вчителя 
«можна» або «не можна» діти називають відповідні вчинки.

Можна:
• саджати квіти, рослини;
• охороняти рідкісні рослини;
• берегти молоді рослини;
• огороджувати мурашники;
• спостерігати за жабами;
• підгодовувати птахів;
• прибирати місце відпочинку;
• милуватися красою природи.

Не можна:
• ламати гілок дерев;
• обдирати кору дерев;
• рвати багато квітів;
• збивати гриби ногами;
• руйнувати павутиння;
• ловити метеликів;
• ловити жаб. (С. 138 «Про шкоду природі»)

III. Підсумок уроку
— Діти, ми з вами можемо не тільки берегти природу, а й примножу-

вати її. Що для цього слід зробити, на вашу думку? (Відповіді дітей)
— Дорогі друзі, час повертатись. Бачу, що ви ростете справжніми знав-

цями й охоронцями рідної природи. Більше читайте — книги збагатять 
вас новими знаннями. адже для того, щоб охороняти все живе навкру-
ги, треба перш за все бути добре обізнаними з довкіллям.
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УроК 35
тема. Узагальнення вивченого за рік

мета: узагальнити здобуті знання учнів.
обладнання: малюнки весняних квітів, карта подорожі, магнітофон-

ний запис руху потягу, мелодія пісні «Голубий вагон», слайди пам’ятних 
місць Києва або фотографії.

Хід уроку

і. організація класу до уроку
У ч и т е л ь

Добрий день вам, любі діти,
рада вас вітати!
Щастя та добра вам
Сьогодні побажати!

— Протягом року ми вивчали предмет «Я і Україна», а сьогодні уза-
гальнимо здобуті знання, здійснимо подорож поїздом. До неї ми старан-
но готувались. Сподіваюсь, що вона мине цікаво. Мандруючи, ми здій-
снимо три зупинки на станціях «Українознавчій», «Природознавчій» та 
на «Станції добрих вчинків». Тож будемо ми не просто пасажирами-спос-
терігачами, а пасажирами, які повинні виконувати всі завдання. За кож-
ну правильну відповідь ви будете одержувати жетон.

Всі готові? Ну що ж, вирушаймо!
(Звучить магнітофонний запис руху потяга.)

іі. Подорожування потягом
1. Зупинка «Добрих вчинків».

— Наш потяг наближається до зупинки «Добрих вчинків». На цій 
зупинці на нас чекають Миколка й Оксанка, які мають поради для вас.  
Що це за поради? Давайте дізнаємось, відкривши свій підручник  
«Я і Україна» (С. 140). (Дискусія щодо порад Оксанки та Миколки. Чиї по-
ради сподобались? Чому?)

— Миколка зажурився, що його поради вам не сподобались. але за до-
помогою чарівних слів можна навіть сумну чи зажурену людину повернути 
до гарного настрою. Кожен із вас повинен пам’ятати ці слова і вживати їх  
у своєму мовленні. Давайте назвемо ці слова. (Здрастуйте, будь ласка, будьте 
так ласкаві, вибачте, спасибі, дозвольте пройти, добрий ранок, добрий вечір, 
добрий день, будьте так люб’язні, дозвольте ввійти, перепрошую...)

— Ось і гарний настрій у нашого Миколки від того, що ви знаєте 
чарівні слова! Миколка та Оксанка запрошують нас у гості. Давайте зга-
даємо, як треба поводитися за столом у гостях. (Не розпочинати одразу 
їсти, не відкушувати великі шматки, не розмовляти з повним ротом, на-
магатись їсти тихо, не їсти ложкою те, що можна їсти виделкою, не за-
бувати подякувати господарям за гостину тощо.)
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— а чи можна приходити в гості без запрошення?
— Спізнюватися?
— Молодці! Я рада за вас!
(Вручення жетонів за правильні відповіді.)

— Погостювавши у Миколки і Оксанки, вирушаємо у нашу подо-
рож далі.

(Звучить запис мелодії «Голубий вагон».)

2. Зупинка «Українознавча».
— Наш потяг наближається до зупинки «Українознавча». але, щоб 

зійти на цій зупинці, нам потрібно назвати символи нашої держави, най-
більші українські міста та найбільші річки України.

— Молодці! (Вручення жетонів.) а зараз вирушимо пам’ятними міс-
цями міста Києва.

(Перегляд слайдів (або фотографій) із зображенням Софійського собору, анд-
ріївської церкви, Михайлівського собору, Хрещатику.)

— На спогад про минуле у Києві встановлено пам’ятники славетним 
українцями Тарасу Шевченку, Богдану Хмельницькому, Лесі Українці та 
Іванові Франку.

(Вручення жетонів.)

3. Зупинка «Природнича».
(Продовження руху потяга до зупинки «Природнича» під мелодію «Голу-

бий вагон».)

— На цій зупинці ми завітаємо в гості до старичка-лісовичка. Ви знає-
те, хто це такий? Це чарівний дідусь, який навчає за допомогою книг без 
букв і без сторінок. Ви здогадались, що це за книга природи. Мудра при-
рода навчає нас у будь-яку пору року. Птахи вчать співу. Бджолиний рій 
вчить дисципліни трудової, навчає жити в труді і по справедливості, а де-
рева всіх порід, увесь веселий лісний рід дружби вчить міцної.

Дідусь хоче переконатися, чи вмієте ви відгадувати загадки і відпові-
дати на його запитання.

• Перша сестра від квітів рябіє,
Друга сестра палить, як вогнище,
Третя сестра від дощів мокра,
а четверта сестра сувора — жах! 
(Пори року: весна, літо, осінь, зима)

• І шумить, і гуде, але з місця не йде.
Віддалік, мов стіна, і проходу нема.
але от навесні там лунають пісні,
а повітря таке... чисте, свіже, п’янке! (Ліс)

• Кого з названих тварин не можна зустріти взимку?
Ведмідь, олень, їжак, вовк, лисиця.
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• Який це місяць?
Місяць тихий. Багато турбот у птахів і звірів у цей час. Вони дбають 

про малят, добувають їм їжу, а звірі учать малят полювати. У цьому міся-
ці не можна турбувати тварин. (Червень)

• Чому так кажуть: «Весняний день рік годує»?
• Назвати осінні квіти, які за кольором нагадують осіннє сонце, небо, 

опале листя. (Жоржини, айстри, хризантеми, чорнобривці, гербери)
• Відгадайте кросворд — і прочитаєте назву науки, що допомагає лю-

дині охороняти природу.

1
2

3
4

5
6

7
8

1. річкова тварина — будівельник плотин і заплав. (Бобер)
2. рідкісна порода дерев, що росте у лісах Карпат і Криму. (Бук)
3. Велика рогата тварина, яка водиться у лісах Карпат і Криму й одер-

жала другу частину назви «благородний». (Олень)
4. Птах, який на Поліссі відкриває весну. (Лелека)
5. Степова рослина, що має довгі вирости, схожі на волосся. (Ковила)
6. рідкісний вид ящірки, що мешкає у Криму, має мелодійний голос, 

який нагадує дзенькіт крапель. (Гекон)
7.  рідкісний вид птаха, який гніздиться у Чорноморському заповідни-

ку. Друга частина назви — «шипун». (Лебідь)
8. Водяна рослина, що має прекрасні білі квіти і велике листя, яке вкри-

ває поверхню води. (Латаття)
Ключ: екологія.
— Молодці! Дідусь-лісовичок задоволений вашими відповідями. (Вру-

чення жетонів.)
— Ось, діти, ми й завершили свою подорож. а зараз порахуємо всі 

жетони і побачимо, хто ж є переможцем нашої гри-подорожі. Найбільша 
кількість жетонів у... Ці діти нагороджуються ось такими медалями за пе-
ремогу в грі. а за участь всі діти одержують на згадку усміхнене сонечко.

V. Підсумок заняття
— Діти, чи сподобалась вам гра?
— а що найбільше запам’яталось?
— Час нашого уроку закінчився. але не закінчилась мандрівка в Краї-

ну Знань. Попереду таких мандрівок буде ще багато!



УроК 1
тема. Що таке природа.  
Якою буває природа. охорона природи

мета: закріпити поняття природа, нежива природа, жива природа; 
формувати уявлення про моральну, естетичну, пізнавальну, валеологіч-
ну, практичну цінність природи для людей; розвивати уміння розрізняти 
предмети неживої і живої природи та предмети, зроблені людьми; роз-
ширити уявлення про те, що загрожує природі, про шляхи збереження 
природних багатств і правила поведінки в природі; формувати вміння 
робити схематичні записи (моделювати), спостерігати за живою і нежи-
вою природою; виховувати почуття відповідальності за природу рідно-
го краю, країни, прагнення берегти, примножувати, охороняти приро-
ду; розвивати пізнавальний інтерес до вивчення природи.

обладнання: ілюстрації із зображенням представників царств живої 
природи; предмети неживої природи, малюнки із зображенням рослин 
різних видів, кросворди.

Хід уроку

і. Хвилинка спостережень
— Який зараз місяць?
— Що ви можете сказати про тривалість дня? ночі?
— Як змінився колір неба?
— Чи падав дощ?

іі. Перевірка домашнього завдання
1. Бесіда. Що таке ґрунт?

— Які складові ґрунту ви знаєте?
— Як утворюється ґрунт?

2. Тест.
— Запишіть відповіді: так чи ні.

1) Верхній шар землі, на якому ростуть рослини, називається ґрунтом.
2) родючість — головна властивість ґрунту.
3) Чим більше у ґрунті перегною, тим він бідніший.
4) Ґрунт буде більш родючим, якщо в нього вносити органічні та міне-

ральні добрива.
5) До складу ґрунту входять лише пісок і глина.

3 КЛас
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III. Проблемне завдання
— Про що буде наш урок, ви дізнаєтесь, розгадавши кросворд.
розгадування кросворду «Природа» (див. додаток).

IV. Повідомлення теми і мети уроку

V. Вивчення нового матеріалу
1.  Використовуємо методи інтерактивного навчання «Мікрофон» та 

«Мозковий штурм». («Що належить до природи?»)
— Яка прекрасна природа навколо нас! Безмежне поєднання форм  

і кольорів, дивовижна гармонія зелених барв оточує нас повсякчас. При-
рода не знає порожнечі. Кожна її частка насичена життям. Майже скрізь 
ростуть різноманітні рослини. Всі вони змінюються протягом року і при-
крашають Землю по-своєму.

робота в групах «Зима», «Весна», «Літо», «Осінь».
— розкажіть про свої спостереження за рослинним світом у різні 

пори року.
— Надзвичайно багатий і тваринний світ Землі. Кожної пори року 

змінюється життя тварин. (Учні в групах «Зима», «Весна», «Літо», «Осінь» 
пригадують, як змінюється життя тварин протягом року.) Планета Земля, 
на якій ми живемо, освітлюється й обігрівається Сонцем. Без сонячного 
тепла і світла не було б життя. На планеті Земля багато гір, морів, річок, 
океанів. Є ліси, степи, пустелі. По небу пливуть пухнасті хмаринки. Всі 
живі організми не можуть жити без повітря. Все це належить до природи. 
а людина? Людина — теж частина природи. але вона — істота розумна. 
Тільки вона здатна створювати те, чого ніколи не було у природі.

На завершення експерти підсумовують: «Ця інформація дозволяє нам 
зробити висновок: все, що нас оточує, і сама людина належить до приро-
ди; крім того, до природи належить й те, що зроблено людиною».

2.  Бесіда про предмети живої і неживої природи. 
1) Читання учнями віршів з екрана телевізора (науково-освітній  

канал).
— Де ти, білочко, живеш?
Що ти, білочко, гризеш?
— У зеленому ліску,
У дуплі, у соснячку
Я гризу горішки,
І гриби, і шишки.
— а в морози люті, злі
Ти не мерзнеш у дуплі?
— Мене добре зігріва
Моя шубка хутрова.
І тому зимові дні
Мені зовсім не страшні.
 (Г. Демченко)
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— Перелічіть все, що належить до живої природи (у вірші).
— Назвіть предмети живої природи, що знаходяться навколо вас.

Зійшли сніги, шумить вода,
Весною повіва,
Земля квіточки викида,
Буяє травка молода;
Все мертве ожива.
Веселе сонечко блищить,
Проміння щедро ллє,
Гайок привітно шелестить,
Неначе кличе пригостить;
Струмочок виграє...

                        (П. Грабовський)

— Перелічіть все, що належить до неживої природи (у вірші).
— Що ще належить до неживої природи?

2) Гра «Жива і нежива природа».

(Подорож за таблицями, картинами, гербарієм.)

3) Об’єднати клас у дві команди. Назвати відмінності між тваринами  
і рослинами, розплутавши плутанинки. Перемагає команда, яка швид-
ше виконає завдання (див. додаток).

4) робота з підручником (С. 75).
Знайти в тексті підручника «Якою буває природа» відповідь на за-

питання:
— Що дає природа для людей?

5) робота в зошитах (С. 13, завдання 1–4).
— Назвати предмети, зроблені людьми.
— Що вивчає природознавство?

Фізкультхвилинка
3. Зупинись! Природі боляче!
1) Читання учнем вірша з екрана телевізора (науково-освітній канал).

Всією душею, всім своїм серденьком
Люблю тебе, рідний край, земленько рідненька.
І вас люблю, гори, ліси та гайочки,
І вас, ріки повноводні, маленькі струмочки...
Бо в тих ріках і струмочках — в чистій тій водиці —
Бачу тебе, рідний краю, дорога землице!
Ти мене годуєш, як свою дитину,
Тому люблю тебе, земле, люблю Україну!

2)  розповідь вчителя.
— Немає в світі кращої землі, ніж наша Україна! Ми любимо її ро-

дючу землю, води Чорного моря, зелені верховини Карпат, розлогі ниви, 
тихі озера, бистрі ріки, темні діброви. Любимо тебе, Україно, наш ти-
хий земний рай!
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Сьогодні Україна — одна з екологічно забруднених країн. Трагедією 
в житті всього українського народу стала аварія на Чорнобильській аЕС. 
Велика кількість радіаційних продуктів потрапили у навколишнє середо-
вище після аварії, згубно вплинули на все живе, на здоров’я людей. Значно 
підвищилася захворюваність, особливо серед дітей віком до 14 років.

Збільшився ріст екологічних захворювань. Заводи і фабрики завда-
ють великої шкоди навколишньому середовищу.

Майбутнє землі у небезпеці! Людство стоїть на порозі екологічної 
катастрофи, виникла проблема чистої води, йдуть кислотні дощі, люди 
хворіють на рак...

У пам’яті спливають слова Тараса Шевченка: «Схаменіться, будьте 
люде, бо лихо вам буде».

Ліси на нашій планеті зникають зі швидкістю 20 гектарів за хвили-
ну. Зникають цінні види тварин, птахів, рослин, гине риба, потоки авто-
машин отруюють повітря, яким ми дихаємо. І тому ми повинні бити на 
сполох, щоб врятувати нашу Землю.

3) Виступ екологів.
1 - й  у ч е н ь. «Берегти природу — значить берегти життя»,— у цих 

словах закладено глибокий зміст, адже кожен з нас — це часточка всьо-
го живого на землі, і вона — наш спільний дім.

2 - й  у ч е н ь. Природа, як поранений птах, кричить, благає нас до-
помогти їй. Ми повинні знати, як можна зберегти природні багатства для 
тих, хто живе й житиме на Землі.

3 - й  у ч е н ь. Дехто вважає: «Нічого не станеться, якщо я зламаю 
одну гілочку, зірву квітку, знищу метелика, нап’юся березового соку».

але природі буде гірше! Бо кожна зламана гілка, кожна зірвана квіт-
ка, кожний знищений метелик — це маленька трагедія, рана, яку ви за-
вдали природі.

4 - й  у ч е н ь. Запам’ятайте, якщо ви щось узяли від землі, то має-
те віддати їй. Посадіть дерево, вичистіть джерельце, підгодуйте птахів. 
Тільки тоді збережеться неповторна краса природи.

5 - й  у ч е н ь. Щоб зберегти ті види нашої природи, яким загрожує 
повне знищення, вчені всього світу об’єдналися в Міжнародну спілку 
охорони природи. Тварин і рослин, комах і птахів, які можуть зникнути 
назавжди, вчені стали записувати в Червону книгу.

6 - й  у ч е н ь. Червона книга — це сигнал небезпеки, це заклик для 
всіх дорослих і дітей: «Допоможіть!».

7 - й  у ч е н ь. На всій планеті Земля люди не байдужі до того, як на ній 
живеться і яку планету ми залишимо у спадок наступним поколінням.

Невже в майбутньому на світі
Не будуть квітнуть дивні квіти,
Конвалії й фіалки ніжні
І вісник березня — підсніжник?!
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Ні! Ні! Бо в Червону книгу вчені занесли
Світ неповторний і чудесний,
Що поступово вимирає
Й давно рятунку в нас благає!

8 - й  у ч е н ь. Назва книги — «Червона», бо вона, подібно до черво-
ного сигналу світлофора, має будити у людей тривогу за долю природи.

9 - й  у ч е н ь. «Зупинись, людино! Подумай! Будь обережною».
Червона сторінка сповіщає, що видові загрожує загибель. Біла сторін-

ка сповіщає, що вид ще не щез, але його все меншає і меншає.
а зелена сторінка — то сторінка надії. Сюди із червоних та білих «пе-

реводять» ті види, яким завдяки піклуванню людей більше не загрожує 
знищення.

1 0 - й  у ч е н ь. У 1980 році випущено Червону книгу України.
1 1 - й  у ч е н ь. В Україні створено 13 заповідників, у яких ще є рід-

кісні рослини і тварини. На Львівщині є Майданський заповідник, заповід-
ник асканія-Нова, Канівський заповідник, Карпатський заповідник.

4) Вікторина.
— Які ти знаєш рослини твоєї місцевості, занесені до Червоної кни-

ги України?
— Назвати тварин, які мешкають у твоїй місцевості, що занесені до 

Червоної книги України.
— Які птахи, комахи занесені до Червоної книги?
— Назвати лікарські рослини твоєї місцевості, які занесені до Чер-

воної книги.
5) Слухання пісні «Джерельце».
6) рольова гра. Спрощене судове слухання.

Ролі виконують: суддя — вчитель; обвинувачуваний — директор КСП; 
обвинувач — кореспондент газети «Сільські вісті», потерпілий — риб-
ка, експерт.

К о р е с п о н д е н т. Окрасою нашого Острополі є річка Случ. Ко-
лись вона годувала рибою прибережних жителів. Та чи довго вона милу-
ватиме наше око?

Тече вода каламутна,
В Случі рибка дуже смутна.
Вона смутна, ще й сердита,
Бо, напевне, буде вбита.
І не встигне закричати.
Бо КСП і заводи
Каламутять чисті води.

р и б к а
Ой біда! Люди, що це за вода?
Може, вам і добре пити,
а мені в ній важко жити.
І на дні, і у воді хімікати в ній усі.
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а вода була ж колись.
Люди, звідки ви взялись?
Люди, трохи совість майте,—
Бідну рибку виручайте!

К о р е с п о н д е н т. Є причина сумувати рибці у Случі, бо у воду 
потрапляють відходи з відгодівельного комплексу КСП «Левківське». 
Якщо так і далі буде, то не довго й до біди, адже кожному відомо, що «без 
води — і ні туди, і ні сюди».

С у д д я. Прошу експертів висловити свою думку щодо забруднен-
ня води в річці Случ.

Експерт демонструє дослід забруднення води, підтверджує доповідь допо- 
відача.

Суддя виносить вирок.

Для підтримання чистоти води необхідно:
• фільтрувати використану воду;
• очищати дрібні водойми;
• не засмічувати річки.
7) Запитання до учнів.

— Що вам потрібно робити, щоб не забруднювати воду її річці 
Случ?

(Відповіді учнів.)

VI. Підсумок уроку. оцінювання учнів

VII. Домашнє завдання
1) Опрацювати статті підручника (С. 74–75).
2) Вивчити правила поведінки в природі (С. 78–79).
3) Виконати завдання в зошиті (С. 14).

додаток

КросВорД «ПрИроДа»
розв’язавши кросворда, довідайтеся про скарб, який є найдорожчим 

і найціннішим у світі.

1 п

2 р

3 и

4 р

5 о

6 д

7 а
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1.  Це весняний чорний птах,
 Називають його... (шпак).
2. За вікном сніжок,
 Піднялася віхола,
 Та не страшно пташці,
 Що сидить під стріхою. (Горобець)
3. Хитра кума сліди замела. (Лисиця)
4. Вправні будівельники
 Майструють дашок
 З соснових гілок. (Мурахи)
5. Я найперша квітка в гаю,
 Синім цвітом зацвітаю. (Пролісок)
6. Влітку наїдається,
 Взимку відсипається. (Ведмідь)
7. Білі дзвіночки висять, гойдаються,
 Як вони називаються? (Конвалії)

— Який найдорожчий скарб у світі?
— Хто повинен охороняти природу?
— Які справи щодо охорони природи може виконувати кожен  

з вас?

ПЛУТаНКИ

Знайди перший кружечок, і тоді за лініями прочитаєш, чим відріз-
няються тварини від рослин.

жи

ро

ди.

жи

ни

при

руть

неву

сли

вої

по

ро

бе

з
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Тва

ми.

лять

ни

ли

ри

або

сяри

на

на

жив

тва

рос

ми

УроК 2
тема. тіла. речовини. Молекули

мета: формувати елементарні поняття тіло, речовина, молекула;  
вміння розрізняти тіла і речовини в природі; формувати вміння моде-
лювати будову твердих, рідких і газоподібних речовин, виконувати до-
сліди за інструкцією; виховувати зосередженість та охайність під час ви-
конання дослідів.

обладнання: залізний цвях, шматочок крейди, повітряна кулька, дві склян-
ки з водою, кристалики марганцевокислого калію (марганцівки), кухонної 
солі, малюнки із зображенням рослин і трав, занесених до Червоної книги.

Хід уроку

і. Хвилинка спостережень
— Який сьогодні день?
— Чи були зранку опади?
— Порівняйте вчорашню погоду і сьогоднішню.

II. Перевірка домашнього завдання
1. робота в групах.

Обговорити в групах і записати на дошці.
— назви предметів живої природи;
— назви живих організмів;
— назви предметів, які виготовлені людиною.
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2. Гра «Впізнай рослину за описом».
1) Одні з перших квітів лісу, що сповіщають про настання весни. Ніж-

ні, схожі на невеличкі дзвоники, білосніжні квіти прикрашають ще 
зов сім зимовий ліс. (Підсніжники)

2) За ніжність квіток їх називають блакитною зірочкою. Листки схожі на лис-
тки підсніжників. У кожної квітки 6 тендітних пелюсток. (Пролісок)

3) Ця квітка цвіте весною. Листки її м’якенькі, світло-зелені. У них, як 
із зелених долоньок, тягнуться до сонця квітки, що нагадують дитячі 
брязкальця. (Первоцвіт)

4) Ніжно-фіолетові квіти цієї рослини піднімаються на тоненьких сте-
бельцях. Серединка квіточки, наче крихітне очко, вдивляється в лі-
сову красу. Листки схожі на маленькі розгорнуті долоньки. ростуть 
вони між деревами, кущами. (Фіалки)

5) Ця ніжна квітка росте в тіні між деревами і кущами. В травні серед 
пишного зеленого листя піднімаються квіткові стрілки, а на них, наче 
фарфорові дзвоники, висять білі духмяні квіти. (Конвалії)
— Що це за квіти?
— Чому вони занесені до Червоної книги Хмельниччини?
— Де ви бачили такі квіти?
— Чому не потрібно зривати лісові та польові квіти для букетів?

III. Повідомлення теми та мети уроку
IV. Вивчення нового матеріалу

1. Повідомлення вчителя.
— Предмети неживої природи, живі організми та предмети, виготов-

лені людиною, мають назву. а яку назву мають ці предмети, ми дізнає-
мося, коли розгадаємо кросворд.

КрОСВОрД «ТІЛа»

1)  Далеко мій стук навколо чути,
 Деревам я друг, а шкідникам — ворог. (Дятел)
2)  Перша весняна квітка. (Підсніжник)
3)  Найрозумніша істота на Землі. (Людина)
4)  Матеріал, з якого шиють одяг. (Тканина)

1 т

2 і

3 л

4 а

— Отже, ми будемо вивчати тіла. Це зовсім для вас нові терміни. Будь-
те уважні на уроці, щоб довідатись, що вони означають.
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2.  Практична робота.
Учні розглядають шматок крейди та залізний цвях. Пробують їх роз-

ламати. Доходять висновку, що крейда тверда, але крихка. Цвях зламати 
не можна. Він твердий і міцний.

— а що являє собою олія, молоко, вода? (Це рідкі тіла.)
— Що ми помітимо, коли їх виллємо з посудини? (Вони розтіка-

ються.)
— а що робиться з повітрям, природним газом? (Ми їх не бачимо. Лише 

деякі гази відчуваємо за запахом. Відчуваємо запах аміаку, коли користує-
мося нашатирним спиртом.)

— Отже, якими можуть бути тіла? (Твердими, рідкими, газоподібни-
ми)

3.  Складання на дошці схеми «Тіла».
4. розгадування кросворда.

— Із чого складаються тіла, ми дізнаємося, коли розгадаємо крос-
ворд.

1 р

2 е

3 ч

4 о

5 в

6 и

7 н

8 и

1) Що вносять у ґрунт, щоб підвищити його родючість? (Добрива)
2) Чим діти пишуть на дошці? (Крейдою)
3) рідина, солодка на смак, ароматна, п’ють її із задоволенням за обі-

дом, сніданком, вечерею. Запрошують в гості на... (чай).
4) Тверда, крихка речовина бурого кольору, що складається з решток 

рослин, легша за воду. (Торф)
5) Чорне, блискуче, у воді тоне, у печі горить. Цілу зиму людей весе-

лить. (Вугілля)
6) Ґрунт повільно пропускає воду, якщо в ньому є... (глина).
7) Що видихає рослина, а вдихає людина? (Кисень)
8) Що заливають у бак машини, коли вирушають у дорогу? (Бензин)

— Із чого складаються тіла?
Так, кожне тіло складається з однієї або кількох речовин.

Гра «З чого складається»
Учитель називає тіла, а учні, розглядаючи тіло, відповідають, з яких 

речовин воно складається.
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5. робота з підручником.
— Прочитати текст (С. 80), виділити, з чого складаються живі організ-

ми. (Цукор, крохмаль, жири, білки...) 
6. Практична робота.

Учні об’єднуються у дві групи («Марганець», «Сіль»). Читають статті 
підручника, обговорюють, а потім виконують досліди.

Перша група виконує дослід з водою і марганцівкою.
Друга група — з водою і кристалами солі.
Обговоривши результати досліду, доходимо висновку:

• речовини складаються з дуже дрібних, не видимих неозброєним оком 
частинок; їх називають молекулами;

• кожна речовина складається з молекул, які мають однакову форму, 
розмір, смак, запах, колір;

• під час досліду кристалики марганцю і кристалики солі розпалися на 
молекули і перемішалися з молекулами води; кристалики стали не-
видимими.

7. розгляд ілюстрацій в підручнику (С. 81). Творчі завдання.
1) З’ясуйте, які тіла, зроблені людиною, оточують вас у класі.
2) Чим відрізняються молекули одних речовин від молекул інших речовин?
3) Як розташовані молекули у твердих, рідких і газоподібних речовинах?

Фізкультхвилинка
V. Закріплення вивченого матеріалу
Гра «Продовжте речення»
— Крейда, алмаз, камінь — це...:

а) рідкі тіла; 
б) тверді тіла; 
в) газоподібні тіла.

— У твердих тілах молекули рухаються...:
а) швидко; 
б) повільно; 
в) дуже повільно.

— Живі тіла — це тварини, ... 
— Неживі тіла — це... 

IV. робота в зошитах (С. 15)
робота в парах (учні виконують в зошиті завдання 1, 2, здійснюють 

взаємоперевірку та оцінюють виконану роботу).

VII. Підсумок уроку. оцінювання учнів
VIII. Домашнє завдання

1. Опрацювати статті підручника (С. 78–81), підготуватися відповідати 
на запитання.

2. Виконати завдання в зошиті (С. 3–4).
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УроК 3
тема. сонячне світло і тепло

мета: розширити уявлення про сонячні промені, особливості їх падін-
ня на поверхню Землі, про висоту сонця на небосхилі, про значення світла 
і тепла в природі; вміння вимірювати довжину тіні від гномона, встанов-
лювати залежність між висотою сонця на небосхилі й довжиною тіні від 
гномона, між висотою сонця і кількістю тепла, яке воно посилає на зем-
лю; формувати вміння порівнювати, встановлювати причинно-наслід-
кові зв’язки в природі; виховувати бажання пізнавати природу, бачити її 
красу та охороняти й примножувати природні багатства.

Хід уроку

і. Перевірка домашнього завдання
1. Фронтальне опитування.

— Що таке тіло? Які бувають тіла?
— Назвіть живі тіла.
— Назвіть неживі тіла.
— Яка різниця між живими й неживими тілами?
— Із чого складаються тіла?
— Із чого складаються речовини?
— Що таке молекули?
— Які бувають молекули?
— Чим відрізняються молекули різних речовин?

2. Індивідуальне опитування.
Картка 1. Пояснити за допомогою дослідів, що тверді тіла мають різ-

ні властивості.
Картка 2 (групове завдання). Зобразити молекули газоподібних, твер-

дих речовин та рідини.
Картка 3. За допомогою дослідів довести, що газоподібні і рідкі тіла 

мають свої властивості.
Завдання 1. Які тіла, зроблені людиною, оточують тебе в класі?
Завдання 2. Якими предметами, що виготовлені з однієї і тієї самої 

речовини, користується твоя сім’я.

іі. мотивація навчальної діяльності
— Діти, а зараз уважно послухайте, будь ласка, і спробуйте відгада-

ти, про що йде мова.
• Гарне, добре, на всіх людей дивиться,
 а людям на себе дивитися не дозволяє. (Сонце)
• Він і гріє, і пече,
 І, як зайчик, грається.
 Схочеш взять його — втече
 І мерщій сховається. (Сонячний промінець)
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ііі. Повідомлення теми і мети уроку
— Ви правильно відгадали загадки, а тепер подумайте і скажіть, будь 

ласка, чи здогадався хтось із вас, про що ми будемо вести сьогодні мову 
на уроці? (Про сонце)

IV. актуалізація опорних знань учнів
— Так, про сонце. а зараз ми погостюємо у тітоньки Вікторини.  

І будемо намагатися дати відповіді на ті запитання, які вона приготува-
ла для нас.

— Чи може існувати життя без сонячного світла і тепла?
— Чому не може?
— Що посилає нам на землю сонце?
— В яку пору дня сонце гріє найкраще?
— а в яку пору року сонце зігріває найбільше?

V. Первинне сприйняття й усвідомлення нового матеріалу
1.  Вступна бесіда вчителя.

— Жив собі на високому дереві гарненький листочок. Любив слухати 
вранішній спів пташок, залюбки вмивався холодною кришталевою во-
дою, росою, чемно вітався з вітрами, та, на жаль, недолюблював Сонеч-
ко. Іноді, коли воно гріло та світило цілий день, листочок злився і про-
сив Хмаринку заховати від нього Сонечко. Одного спекотного літньо-
го дня геть розсердився листочок на Сонечко. Біля дерева він побачив 
якусь нірку і вирішив сховатись від Сонечка, що бавилось своїм промін-
ням і дихало на землю гарячим подихом. Відірвався злючий листочок від 
своєї гілочки — і мерщій у нірку! Спочатку йому сподобалась прохолода 
нірки, та раптом листочок почав мерзнути. І йому було так темно і мо-
торошно, що він зігнувся і засумував. Та вибратись з нірки не зміг і до гі-
лочки не дібрався. Так, у холоді і темряві, загинув...

— Чому загинув листочок? (Йому не вистачало світла і тепла.)
— Сонце дає землі світло і тепло, яке необхідне для життя рослин  

і тварин. Сонце — розжарене небесне тіло з температурою 15 млн гра-
дусів, воно посилає свої промені на землю, які падають прямолінійно 
(використати таблицю чи схематично зобразити на дошці).

Сонячні пломені проникають через прозорі тіла (скло та інші). Вони 
несуть світлову енергію, без чого неможливе життя на Землі. Сонячні 
промені не проникають через непрозорі предмети. (Продемонструвати 
дослід, як утворюється тінь від будь-якого непрозорого предмета.)

Не всі промені однаково нагрівають поверхню землі. Найбільше на-
грівають ті, які падають прямовисно, коли сонце знаходиться високо на 
небосхилі. а якщо сонце стоїть низько на небосхилі, то промені пада-
ють на земну поверхню косо. Вони віддають менше тепла і менше нагрі-
вають поверхню землі.
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Висота сонця на небосхилі змінюється протягом доби, протягом 
кожної пори року. (Практично пояснити за допомогою наочних посіб-
ників.)

роль тепла і світла для тварин, рослин і людей, передачу сонячної 
енергії на землі від рослин, які «запасають» її у вигляді поживних речо-
вин, до тварин і людей можна проілюструвати схемою.

2. Практична робота з гномоном.

тварини

Споживають її для 
росту, розвитку, руху

Люди

Люди споживають її 
для росту, розвитку, 

руху, розумової  
і фізичної роботи

рослини

«Запасають» 
сонячну енергію 

в поживних 
речовинах

За допомогою гномона (дерев’яний кілок висотою 1 м) визначається 
висота сонця на небосхилі протягом кожної пори року. Ця робота прово-
диться сонячного дня. Викликаються три учні (на освітлене місце). Один 
учень ставить вертикально на землю гномон, а інші два учні за допомо-
гою рулетки виміряють довжину тіні від гномона, позначивши рисочкою 
місце, де закінчується тінь.

Найменша довжина тіні від гномона протягом доби опівдні, а про-
тягом року — влітку. Найдовша тінь протягом доби вранці та ввечері,  
а протягом року — взимку.

VI. Закріплення та осмислення знань
1.  робота з підручником (С. 32–33).
2.  Інтерактивні технології кооперативного навчання.

Завдання. Щоб їжачкові було тепленько взимку в його хатинці, допо-
можемо йому відібрати листочки, які є відповідями на такі запитання.

— Що дає землі світло і тепло?
— Як падають на землю сонячні промені?
— Які сонячні промені найбільше нагрівають земну поверхню?
— Яке значення у природі має сонячне тепло?
— Яке значення у природі має сонячне світло?
— Для чого сонячна енергія потрібна рослинам, тваринам і людям?

(На листочках є різні вислови, серед них — відповіді на поставлені питан-
ня. Діти попарно відбирають листочки з правильними відповідями і наколюють 
на голочки Їжачка.)

VII. Узагальнення та систематизація знань
робота в зошиті за поданими завданнями (С. 27).
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VIII. Підсумок уроку
— Хто на Землі вбирає сонячне тепло?
— Коли сонце гріє дужче: вранці, опівдні чи ввечері?
— Що стає з тілами неживої природи, коли вони вбирають соняч-

не тепло?
— Як сонячна енергія передається тваринам і людям?

IX. Домашнє завдання
1. Опрацювати текст підручника «Сонячне світло і тепло» (С. 82–83).
2. Вести спостереження за змінами, що відбуваються в природі, і зазна-

чити результати спостережень у зошиті.
3. Виконати завдання в зошиті.

УроК 4
тема. термометр

мета: сформувати поняття термометр; виробляти уявлення про влас-
тивості рідин розширюватися під час нагрівання та стискуватися під час 
охолодження, вміння користуватися термометром (визначати, записува-
ти і читати його показання), цілеспрямовано сприймати (спостерігати) 
перебіг і результати дослідів, доводити власну думку; виховувати зосере-
дженість та уважність під час виконання практичної роботи.

обладнання: термометри (кімнатний, зовнішній, медичний, водяний), 
роздаткові моделі термометрів на кожну парту, склянки з теплою, гаря-
чою та холодною водою (одного об’єму).

Хід уроку

і. Перевірка домашнього завдання
1.  Фронтальне опитування.

— Що належить до неживої природи?
— Що належить до живої природи?
— Що дає для землі сонце?
— Від чого залежить нагрівання поверхні землі?
— Що таке світлова енергія?
— Що таке сонце?

2.  Індивідуальне опитування.
Завдання 1. розповісти, як практично визначається висота сонця за 

допомогою гномона.
Завдання 2. За малюнком в зошиті (С. 27) пояснити, як поширюють-

ся сонячні промені. Які з них більше зігрівають землю?
Завдання 3. Чи потрібне сонце рослинам, тваринам і людям?
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3.  Використання інтерактивних технологій навчання.
Сидить хворий «зайчик» з перев’язаною головою. Під лапкою три-

має лінійку (олівець, ручку).
— Діти, до нас на урок прибіг Зайчик, він хотів щось цікаве нам роз-

повісти. Та по дорозі зустрів холодного Вітрюгана. Той люто дихнув на 
маленького Зайчика холодом, і бідний зайчик захворів. Заболіла його 
голівка, йому стало холодно, і він вирішив полікуватися. Як ви гадаєте, 
з чого він почав своє лікування?

Діти пояснюють, що Зайчику потрібен термометр, а не лінійка.
— а для чого ж йому термометр? (Щоб виміряти температуру.)

(Замість лінійки Зайчаті ставиться модель термометра.)

II. Повідомлення теми і завдань уроку
— Гаразд, але ж ми нічого не знаємо про термометр. Як ви думаєте, 

яку тему уроку нам слід сьогодні обрати? («Термометр»)

III. мотивація навчальної діяльності
Практична робота
На парті — три склянки води (холодна, тепла і гаряча). Учні працю-

ють в парі. Один учень бере спочатку склянку з холодною водою, потім — 
з теплою. робить висновок, що вода в другій склянці тепліша. Другий 
учень спочатку бере склянку з гарячою водою, потім — з теплою. ро-
бить висновок, що вода в другій склянці холодніша. Відповіді не збігли-
ся: у першого учня друга склянка з водою виявилась теплішою, а в дру-
гого — холоднішою.

— Чому ми отримали різні відповіді?
Діти висловлюють свої міркування.

IV. актуалізація опорних знань учнів
1. розгадування ребуса.
2. Демонстрування термометрів.

— Як можна назвати всі ці прилади?
— Для чого вони використовуються?
— Де ви їх бачили?
— Як користуються ними люди?

V. сприймання й усвідомлення нового матеріалу
1.  Ознайомлення з будовою термометра.

метрТема’’ р Моряк’’’

2.  Ознайомлення з порядком визначення та правильним записом тем-
ператури.
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3.  Практична робота. Демонстрування дослідів (С. 85).
Ознайомлення з властивістю води — розширюватися під час нагрі-

вання й стискатися під час охолодження (дослід 1, 2).
4.  Узагальнення спостережень учнів.

— Не тільки вода має властивості розширюватися при нагріванні  
і стискатися при охолодженні, а й усі інші родини. Ми знаємо молекуляр-
ну будову речовин, зокрема рідин. Молекули розташовані не дуже близь-
ко одна до одної і весь час перебувають у русі. Коли рідини нагріваються, 
молекули починають рухатися швидше, відстані між ними збільшують-
ся, рідина розширюється. При охолодженні рідини молекули рухаються 
повільніше, відстані між ними зменшуються, і рідина стискається.

5. робота з підручником (С. 83–85).

VI. Фізкультхвилинка
VII. Проведення інструктажу з техніки безпеки при користуванні тер-
мометрами, що заповнені ртуттю (с. 85, «Запам’ятай»)
VIII. Закріплення та осмислення знань

1.  робота в зошитах (С. 28).
2.  Вимірювання температури повітря і запис показань:
а)  в класі;
б)  на вулиці.
3. Виміряти температуру тіла і правильно записати показання термо-

метра.

IX. Підсумок уроку
— З якими приладами познайомилися на уроці?
— Назвіть види термометрів.
— Для чого людині служать термометри?

Х. Домашнє завдання
1.  Прочитати статтю підручника (С. 83–85), підготувавши відповіді на 

запитання.
2.  Визначити та записати показання термометра на вулиці та вдома (про-

тягом тижня).

УроК 5
тема. повітря навколо нас. властивості повітря

мета: розширити й поглибити уявлення дітей про значення і місце-
знаходження повітря на землі, про властивості повітря (прозоре, безбарв-
не, без запаху, розширюється під час нагрівання і стискається під час охоло-
дження, погано проводить тепло), про значення в природі властивостей 
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повітря погано проводити тепло; формувати вміння виконувати дослі-
ди, спостерігати за ходом і результатами досліду; вміння робити виснов-
ки, міркувати за аналогією; виховувати пізнавальний інтерес до вивчення 
природи, здатність спілкуватися в процесі спільної діяльності.

обладнання: дитячі надувні іграшки (кульки, качечки і т. ін.), склян-
ка з водою, грудка сухої глини, землі, цукру, свічка, дрібні клаптики па-
перу.

Хід уроку

і. організація класу
іі. Повторення вивченого на попередньому уроці
ііі. оголошення теми і мети уроку
— Послухайте уважно і скажіть, будь ласка, про що йде мова.
Воно таке велике, що займає цілий світ, воно таке маленьке, що  

в найменшу щілинку зайде. (Повітря)
— Сьогодні на уроці ми дізнаємось, що таке повітря, де воно може 

бути і чому потрібно дбати про чистоту повітря.

IV. Вивчення нового матеріалу
— Земля оточена з усіх боків повітрям. Воно невидиме, але є усюди. 

Заповнює щілини, є у ґрунті, у воді. Без повітря не можуть жити росли-
ни, тварини, люди. Ми повітрям дихаємо. але воно потрібне не тільки 
для дихання. Повітря розсіює сонячні промені вдень, вночі оберігає від 
охоло дження, є своєрідним щитом планети. Що ж таке повітря?

Це суміш багатьох газоподібних речовин: азоту, кисню, вуглекислого 
газу. Кожен із газів виконує свою роль. Кисень забезпечує процеси ди-
хання і горіння. Крім газів, у повітрі є домішки (водяна пара, дим, сажа, 
пил та інші речовини).

Зараз ми переконаємося, що у нас в класі є повітря. Ось клаптики па-
перу. Я їх кладу на долоньку. а тепер змахну книжкою над долонькою.

Що сталося? (Клаптики злетіли з долоньки.)
— Чому? Та тому, що ми книжкою сколихнули повітря. а повітря,  

в свою чергу, сколихнуло смужечки паперу, і вони злетіли.

Фізкультхвилинка.
— Яка зараз пора року? (Осінь)
— Так, закінчились теплі літні дні. І осінь нам принесла прохолодні 

днини. Давайте відчинимо вікно чи двері класної кімнати. Що ви відчу-
ли? (Повіяло холодом.)

— Правильно, ви відчули холод. але це не просто холод. Це до нас  
у клас «забігло» повітря, воно, напевно, також хоче зігрітися. Отже, 
повітря, як бачите, рухається, переміщається. а переміщення повітря на 
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вулиці називається вітром. Від того, як саме повітря переміщається, за-
лежить сила вітру (дме з великою силою, вітер ледь відчутний тощо). а пе-
реконатись у тому, що повітря є всюди, нам допоможуть такі досліди.

Дослід 1. Візьмемо склянку з водою. Зануримо в неї грудочку цукру, 
глини, землі та ін.

— Що ви побачили? (Звідти виходять бульбашки.)
— Так, ті бульбашки й є повітря. Його вода витіснила з тих речовин, 

які ми поклали у склянку, і тепер воно бульбашками виходить.
Дослід 2. Повітря може займати місце, його можна стиснути. Ось стис-

нутим повітрям ми наповнили ці кульки, іграшки. Давайте покладемо їх 
у воду. Що ви бачите? (Вони плавають.)

— Отже, речі, наповнені повітрям, не тонуть у воді.
Якщо ви були уважні, ви почули, що я сказала, що повітря має бути чис-

тим і ми повинні дбати про чистоту повітря. Як саме ми маємо це робити?

VI. робота з підручником
Проводиться бесіда за малюнками підручника. Опрацьовується ма-

теріал, поданий у підручнику. Даються відповіді на запитання в підруч-
нику.

Дослід 3. Візьмемо дві склянки з гарячою водою. Виміряємо темпера-
туру води в обох склянках. Одну склянку накриємо більшою склянкою. 
а другу залишимо відкритою. Через деякий час виміряємо температуру 
води в обох склянках.

Гра «Акваріум» (інтерактивні технології)
Опис гри: об’єднати учнів у групи по 4–6 осіб. Одна з груп сідає  

в центр класу, щоб відокремитись від слухачів (решти учнів) певною від-
станню.

Група отримує завдання для проведення групової дискусії: «Чому  
в накритій склянці вода залишилась гарячою?».

1) Група читає завдання вголос.
2) Обговорюють його в групі.
3) За 3–5 хвилин знаходять правильну відповідь.

Поки діюча група займає місце в центрі, вчитель знайомить реш-
ту класу із завданням і нагадує правила дискусії у малих групах. Кожній 
групі пропонується вголос протягом 3–5 хвилин обговорити та знайти 
відповідь.

Після закінчення відведеного для дискусії часу група обґрунтовує 
свою відповідь, а решта групи висловлює свої думки — погоджуються 
вони з відповіддю групи чи ні. Якщо ні, то чому? Бесіда триває протя-
гом 2–3 хв. Після цього місце в «акваріумі» займає інша група й обгово-
рює наступне питання чи іншу ситуацію.
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VII. Фізкультхвилинка
Взяли кульки дружно в руки
І давай щосили дути,
Потім кульки ми пустили —
Вони швидко полетіли...

VIII. Закріплення матеріалу
— Які властивості має повітря?
— За допомогою яких дослідів можна довести, що під час нагрівання 

повітря розширюється, а під час охолодження — стискається?
— До яких тіл належить повітря?
— Де знаходиться повітря?
— Як можна довести, що повітря займає певне місце?

іХ. робота в зошиті
X. Підсумок уроку
— Яку тему вивчали ми на уроці?
— Що таке повітря?
— Що таке атмосфера?
— Чому безхмарне небо блакитне?
— Які ви знаєте властивості повітря?

XI. оцінювання учнів
ХII. Домашнє завдання

1) Опрацювати статті підручника «Повітря», «Властивості повітря».
2) Закінчити виконання завдання в зошиті.
3) Дати відповідь на питання: «Як люди використовують у побуті влас-

тивість повітря погано проводити тепло?».

УроК 6
тема. з чого складається повітря. 
збережемо повітря чистим

мета: формувати уявлення про склад повітря (азот, кисень, вуглекис-
лий газ), про домішки в повітрі; джерела забруднення повітря та шляхи 
збереження його чистоти; продовжувати формувати вміння порівнюва-
ти, робити висновки, складати план тексту; застосовувати знання у новій 
ситуації; виховувати обережність у поводженні з вогнем у природі, праг-
нення охороняти чистоту повітря і зберігати власне здоров’я та навко-
лишню природу.

обладнання: вірші про природу, підручник, зошит.
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Хід уроку

і. Хвилинка спостережень
— Яке сьогодні небо?
— Чи були зранку опади?
— Чи є сьогодні вітер?
— Надворі світить сонце чи холодно?
— Яка температура повітря?
— Як поводять себе звірі, птахи?
— Порівняємо сьогоднішню погоду з погодою попереднього тижня.
— Що ви помітили?

іі. Перевірка домашнього завдання
— Що ви знаєте про повітря?
— Як довести, що повітря оточує нас?
— Чому без повітря неможливе життя на Землі?
— Що таке атмосфера?
— Які властивості має повітря?
— За допомогою яких дослідів можна довести, що під час нагрівання 

повітря розширюється, а під час охолодження — стискається?
— Чому в морозну погоду люди надівають речі зі штучного або на-

турального хутра?

ііі. Повідомлення теми та завдань уроку
— На сьогоднішньому уроці ви дізнаєтесь, з чого складається повітря, 

про домішки в повітрі, джерела забруднення повітря та шляхи збережен-
ня його чистоти, будемо продовжувати формувати вміння порівнювати, 
робити висновки, складати план тексту, виховувати прагнення охороня-
ти чистоту повітря.

IV. Вивчення нового матеріалу
1. розповідь з елементами бесіди про склад повітря.

— Повітря складається з різних газоподібних речовин: азоту, кисню, 
вуглекислого газу та інших газів.

Найбільше в повітрі міститься азоту. Він не придатний для дихання. 
1/5 частину повітря становить кисень, його виділяють зелені рослини.

Як ви думаєте, чому люди насаджують дерева, квіти? Чому в класі 
ставлять кімнатні рослини? (Бо вони виділяють кисень.)

— Люди, тварини дихають киснем. рослини і тварини, які живуть  
у воді, дихають розчиненим киснем.

Третьою складовою частиною повітря є вуглекислий газ. Він по трапляє 
у повітря при перегниванні решток рослин і тварин, при горінні будь-
яких предметів, під час виверження вулканів. Вуглекислий газ видиха-
ють і люди. Повітря ще містить водяну пару.
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Проведемо кілька дослідів, щоб виявити пару в повітрі.
Дослід 1. Візьмемо невеличке скельце, піднесемо його до рота і поди-

хаємо на нього. Що ми помітили? (На скельці з’явилися крапельки води.)
— Це підтверджує, що під час дихання людини виділяється водя-

на пара.
Дослід 2. Візьмемо мокру грудочку ґрунту, покладемо у коробочку  

і накриємо її скельцем, поставимо цю коробочку на сонечку. Що утвори-
лося під час нагрівання? (На скельці з’явилися крапельки води.)

— Це означає, що з ґрунту виділяється водяна пара.
Водяна пара також виділяється з поверхні озер, морів і океанів.
Повітря сухе, якщо в ньому мало водяної пари, і, навпаки,— вологе, 

якщо водяної пари багато.
У повітрі ще міститься пил, сажа, дим та інші шкідливі речовини. 

Вони забруднюють повітря.
2. робота з підручником.
1)  Опрацювання статті підручника «З чого складається повітря».
2)  Складання плану статті.

Повітря складається:
а)  азот (найбільше);
б)  кисень (1/5 частина);
в)  вуглекислий газ; 
г)  водяна пара;
д)  інші шкідливі речовини: пил, сажа, дим, радіоактивні речовини.
3. Закріплення матеріалу.

Розгадування кросворда «Повітря».
— Яким повинне бути повітря?

1

2

3

4

5

6

1. Як називається термометр, яким вимірюють температуру тіла люди-
ни? (Медичний)

2. Газ, який виділяється при диханні живих організмів. (Вуглекислий)
3. Що виділяють рослини при диханні? (Кисень)
4. Газ, якого в повітрі найбільше. (Азот)
5. Що відбувається з повітрям під час нагрівання? (Розширюється)
6. Прилад, яким вимірюють температуру повітря. (Термометр)
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4. Читання вірша.
рятуємо чисте повітря!
рятуємо воду. В морях. В океанах.
В малих і великих річках.
рятуємо рідкісних птахів —
Не всі ще породи, а ті,
Що зникають в полях, у лісах, у лугах.
рятуємо злаки. а потім рятуємо небо.
рятуємо мрії. Кохання солодкий мотив.
рятуємо ніжність... від кого рятуєм? Від себе.
Поки ще не пізно. І можна хоть щось зберегти!

5. Фізкультхвилинка.
Повітря нам потрібне всім:
І дорослим, і малим.
Мені, тобі, звірятку, пташці.
Листочку, квіточці, комашці.
Чи під воду ми пірнаєм,
Все ж повітря споживаєм.
Комашка по землі повзе —
І та повітрям дихає.
Вітер крила обертає молодого вітряка
І вітрила надуває величезного човна,
а щоб повітря чистим було,
Потрібно, щоб дерев багато росло.

Карусель (інтерактивні технології).
Опис технології: діти сідають у два кола обличчям одне до одного. 

Внутрішнє коло нерухоме, зовнішнє — рухливе. Кожен сидить навпроти 
іншого. За сигналом ведучого всі учасники рухомого кола пересуваються 
на один стілець вправо й опиняються перед новим партнером. 

Мета: пройти все коло, відповідаючи на поставлені питання.
Учні заздалегідь готують запитання або поняття й записують їх на ма-

леньких аркушах, а на звороті пишуть своє ім’я. Під час роботи партне-
ри ставлять одне одному запитання, і в разі правильної відповіді учень 
одержує від автора запитання цю картку. Наприкінці підраховують кіль-
кість зароблених карток і визначається переможець.

Запитання:
1) Газоподібні речовини, з яких складається повітря.
2) Яке значення в природі має кисень?
3) Звідки в повітря потрапляє кисень?
4) Які речовини забруднюють повітря?
5) Яке повітря корисне для здоров’я?
6. Самостійна робота.

Опрацювання статті підручника «Збережемо повітря чистим».
Відповіді на запитання.

1) Які речовини забруднюють повітря?
2) Звідки в повітрі беруться шкідливі речовини?
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3) Як наша держава дбає про чистоту повітря?
4) Яке повітря корисне для здоров’я? Чому?
7. Доповнення вчителя.

— Сьогодні Україна — одна з екологічно «брудних» країн. 20 % місь-
кого населення України проживає в зонах, де наявність шкідливих речо-
вин у повітрі перевищує допустимі норми у 15 і більше разів.

Трагедією в житті українського народу стала аварія на Чорнобиль-
ській аЕС.

Тому люди повинні дбати про чистоту повітряного океану.
Дуже забруднюють повітря пожежі.
Влітку значно збільшується загроза пожеж у лісі, в полі, на луках, тому 

всім треба додержуватись відповідних правил безпеки. Складемо їх.

Правила безпеки
1) Не розпалювати багаття в лісі, коли стоїть суха, жарка погода.
2) Вогнище розводять не ближче ніж за 50 м від хвойних дерев.
3) Щоб вогонь не розповсюджувався, місце для нього розчищають від 

сухої трави, гілок і обкошують.
4) Багаття слід заливати водою або засипати землею, піском. Перевіри-

ти, чи не залишилося тліючої жаринки.
5) Суворо забороняється розпалювати вогонь і навіть розпалювати сір-

ники на полях у період дозрівання хлібів, збирання врожаю.
6) Не розводити вогнища там, де суха трава, стоять копиці сіна.
7) Побачивши пожежу, повідомити про це дорослих.
8) Гасити пожежу віником з гілок, листяних дерев, закидати землею, 

піском, заливати водою.
8. робота із зошитом (С. 18).

V. Підсумок уроку
— Яку тему ми вивчили на уроці?
— Із чого складається повітря?
— Чому рослини є помічниками людини в очищенні повітря?
— Як ви дбаєте про чистоту повітря своєї місцевості?
— Чому потрібно бути обережним з вогнем у природі?

VI. Домашнє завдання
Читати і переказувати статті підручника «З чого складається повітря», 

«Збережемо повітря чистим», дати відповіді на запитання до них.
Люби природу не як символ
Душі своєї,
Люби природу не для себе,
Люби для неї.
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УроК 7
тема. Без води немає життя.  
властивості води-рідини. вода — розчинник

мета: розширити уявлення про значення води в природі, про три ста-
ни води і властивості води (не має власної форми, прозора, безбарвна, без 
запаху рідина, під час нагрівання розширюється і стискується під час охо-
лодження); формувати елементарні поняття, що вода — речовина, роз-
чинник, розчин; вчити робити розчини; виробляти вміння самостійно ви-
конувати досліди, узагальнювати сприйняте під час виконання дослідів, 
робити висновки; виховувати пізнавальний інтерес, самостійність, ор-
ганізованість, відповідальність за виконану роботу.

обладнання: склянка з водою і паличками на кожну парту, банка з во-
дою і ложкою для демонстрації, пляшки різної форми (порожні), дощеч-
ка, шматочки льоду, ілюстрації.

Хід уроку

і. Перевірка домашнього завдання
1. Фронтальне опитування.

— Як люди піклуються про чистоту повітря?
— Як людина використовує повітря?
— Де знаходиться повітря?
— Яке значення має повітря?

2. Індивідуальне опитування.
1 - й  у ч е н ь. З чого складається повітря?
2 - й  у ч е н ь. Властивості повітря.
3 - й  у ч е н ь. Які речовини забруднюють повітря?

II. мотивація навчальної діяльності. оголошення теми уроку
розгадування та обговорення загадок.

• Відома з віку рідина,
 Усяк її вживає,
 Буває маркою вона,
 Сніжинкою буває,
 Бува, як скло,
 Крихка, тверда —
 Звичайна, підкажіть,... (вода).
• Мене частенько просять, ждуть,
 а тільки покажусь — ховатися почнуть. (Дощ)
• Білим килимом все поле вкрило. (Сніг)
 Ніжна зірка сніжно-біла
 На рукав згори злетіла.
 Поки ніс її сюди,
 Стала краплею води. (Сніжинка)
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• Я вода і на воді плаваю. (Лід)
• Вночі спить на землі, а вранці висихає. (Роса)

— Ви відгадували загадки. Давайте ще раз скажемо, про що вони. 
(Дощ, сніжинка, лід, роса, вода...)

— а давайте подумаємо і скажемо одним словом: це все... (Вода)
— а тепер нам залишилося визначити тему уроку. Хто здогадався, про 

що йтиме мова? (Про воду)
Оголосити тему уроку.

ііі. актуалізація опорних знань учнів
— Чи доводилося вам бачити воду в природі?
— Де вона знаходиться?
— Для чого потрібна вода?
— Ми відгадували загадки. В яких станах може перебувати вода?
— Які властивості води ви знаєте?
— Чому говорять: «Без води не було б життя на Землі»?

IV. Первинне сприйняття й усвідомлення нового матеріалу
1. Бесіда.

— Вода — багатство Землі. Вона необхідна для життя всіх живих ор-
ганізмів. Кількість її на планеті зазначено на діаграмі.

71 %
Вода

Суша 29 %

— У природі вода перебуває у трьох станах: рідкому (дощ, туман, 
роса, вода), твердому (сніг, лід, іній, крига, бурульки), газоподібному (во-
дяна пара).

— а тепер пригадаємо, з чого складається будь-яка речовина. (Під-
ручник, С. 81)

— Які молекули води за формою і розміром в усіх трьох станах?
— а які відстані між молекулами у воді-рідині, воді – твердому тілі  

і воді – газоподібному тілі?
2. Ознайомлення з властивостями води.

— Про які властивості рідин ви дізнались на попередніх уроках?
— Виллємо воду в тарілку. Що трапилось?
— Яка ж перша властивість води? (Розтікається)
— Із банки переллємо воду у пляшки різної форми. Яку форму мала 

вода в банці?
— Яку форму має вода в пляшках?
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— а свою форму має вода? (Вода набуває форми тієї посудини, в якій 
знаходиться.)

— Опустимо у склянку з водою ложку. Чи добре її видно? Отже, вода 
прозора.

— Подивіться, чи має вода колір? Визначте, чи має запах? (Вода — 
безбарвна рідина без запаху.)

— Як і всі інші рідини, вода під час нагрівання розширюється, а під 
час охолодження — стискається.

Кому з вас доводилось спостерігати, що станеться з пляшкою чи склян-
кою з водою, якщо її винести, закрити і поставити на мороз?

— Отже, ще одна властивість води: коли вода замерзає і перетворюєть-
ся на лід, вона перестає стискатися і починає розширюватися, саме тому 
пляшка або склянка трісне.

Дослід 1. Кинути в склянку з водою 2–3 кришталики марганцівки, 
розмішати.

— Куди зникли кришталики?
— Якою стала вода? (Кришталики марганцівки розчинилися у воді.)
— Які ще речовини можуть розчинятись у воді? (Сіль, цукор, сік рос-

лин, кров людей і тварин.)
— Для речовин, які розчинилися у воді, вода є розчинником. а вода 

з розчиненою в ній речовиною називається розчином (розчин солі, роз-
чин цукру).

Дослід 2. У склянку з водою вкинемо пісок або глину. Ні пісок, ні гли-
на не розчинилися. речовини, які не розчиняються у воді, називають не 
розчинними у воді речовинами.

Фізкультхвилинка

Гра «Струмочок»
Діти стають парами. Беруться за руки і піднімають їх вгору. Той, хто без 

пари, рухається «коридором», який утворили пари. Бере когось за руку і ра-
зом з ним стає першою парою. Той, хто залишився без пари, біжить в кінець 
«струмка», рухається до початку, вибирає собі одного з гравців і т. ін.

V. робота з підручником (С. 91–93)
VI. Закріплення та осмислення знань

1) робота в зошиті (С. 32, завдання 2, 3).
2) Як довести, що вода в газоподібному стані (пара) дійсно існує?
3) Чому вода має різний смак у колодязях, морях, мінеральних джерелах?
4) Чому плями від олії не змиваються водою?

VII. Узагальнення та систематизація знань
Технологія «Мікрофон»

1. Які ви знаєте властивості води?
2. Вода — розчинник:
а) тверді речовини; б) рідкі речовини; в) газоподібні речовини.
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VIIі. Домашнє завдання
1) Опрацювати статтю «Без води немає життя», «Властивості води-рі-

дини», «Вода — розчинник».
2) Закінчити роботу в зошиті (С. 31, 33, завдання 1, 2).

УроК 8
тема. перетворення води. кругообіг води в природі

мета: формувати уявлення про умови перетворення води з одного 
стану в інший (з рідкого в газоподібний стан і з газоподібного — в рідкий, 
з рідкого у твердий стан і з твердого — в рідкий), про властивості снігу і 
льоду, про кругообіг води в природі; формувати вміння застосовувати за-
своєні знання в подібній і новій ситуаціях, виконувати досліди для пере-
вірки передбачуваних властивостей або умов; виховувати прагнення вис-
ловлювати власну думку і доводити її.

обладнання: склянки з водою, таблиця «Кругообіг води в природі», 
обладнання для демонстрації досліду (моделі кругообігу води в природі), 
речовини, що розчиняються і не розчиняються у воді.

Хід уроку

і. Перевірка домашнього завдання
1.  Фронтальне опитування.

— Що таке водяна пара?
— У яких трьох станах може перебувати вода?
— За якої умови вода з рідкого стану переходить у твердий?
— Як називають воду у твердому стані?
— Що таке розчинник?
— Що таке розчин?

2. індивідуальне опитування.
Завдання 1. Відібрати речовини, що розчиняються у воді. Довести за 

допомогою досліду.
Завдання 2. Відібрати речовини, що не розчиняються у воді. Довес-

ти за допомогою досліду.
Завдання 3. Назвати властивості снігу, льоду.

II. Повідомлення теми і завдань уроку
III. мотивація навчальної діяльності

1.  Слухання казки.

КраПЛЯ рОСИ

рано-вранці на квітці троянди прокинулась Крапля роси.
— Як я тут опинилась? — замислилася Крапля.— Увечері ж була ви-

соко в небі. Як я потрапила на землю?
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І захотілось їй знову в небо.
Пригріло сонечко. Випарувалась Крапля, піднялася високо в небо 

блакитне, до самого Сонечка. Там — тисячі інших крапель! Зібрались 
вони в темну хмару й заступили Сонечко.

— Чого ви мене заступили від людей? — розгнівалось Сонечко. І по-
слало на темну хмару вогненну стрілу. Вдарила вогненна стріла, загримів 
грім. Злякалась темна хмара й розсипалась. Пішов дощ. Упала крапля на 
Землю.

— Дякую тобі, Крапле,— сказала Земля.— Я так скучила за тобою!
2.  Інтерактивна технологія навчання «Коло ідей».

— Зосередьте свою увагу! Послухайте, будь ласка, запитання. Через 
3 хвилини я надам вам слово. Отже:

— Де взялася Крапля вранці на троянді і як вона змогла піднятися 
знову високо в небо до самого Сонечка?

Групи дітей по черзі висловлюються. Після того, як будуть вичерпані всі від-
повіді, приступають до обговорення поданих ідей. Підбиваються підсумки ро-
боти.

IV. актуалізація опорних знань учнів
— Які види опадів ви знаєте?
— Чому висихає вимита підлога, дошка?
— Чому висихає білизна?
— Куди зникає вода з калюж?
— Чому влітку часто міліють річки?

V. Первинне сприйняття й усвідомлення нового матеріалу
1. робота з підручником (С. 94).
2. Бесіда за прочитаним.

— Звідки взялися краплини води?
— Що називають водяною парою?
— Які ви знаєте властивості водяної пари?
— Як діють сонячні промені на воду-рідину?
— Що таке випаровування?
— То як Краплина потрапила в небо?
— а за яких умов вона знову стала Краплиною?

3. Демонстрація досліду (С. 94 підручника).
— Що ви бачите в посудині?
— Чи є щось спільне між посудиною з водою, яку ми нагріваємо, 

і тарілкою з льодом?
— Що ви помітили на тарілці з льодом після того, як вода нагрі-

лася?
— Де взялися краплини води?
— Що з ними сталося?
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— Що вам нагадав цей дослід?
Висновок. Водяна пара при охолодженні перетворюється на воду-рі-

дину.
4. робота з підручником (С. 95).

— Прочитаємо текст на С. 95. а тепер допоможемо Барвінку вибра-
ти з тексту правильні відповіді.

5. Бесіда.
— За допомогою дослідів ми спостерігали за перетворенням води-рі-

дини у водяний пар, льоду — у воду-рідину. а в природі як відбуваються 
процеси перетворення води з одного стану в інший? Як такий процес на-
зивається?

6. робота з підручником (С. 96).
— розкажіть за малюнком, як відбувається кругообіг води в при-

роді.

Фізкультхвилинка
Наша матінка-завія
Сніжинки з сита всюди сіє,
а як сонце припече —
З них водичка потече.

VI. Закріплення та осмислення знань
— Чому у річках, ставках, озерах влітку стає води менше?
— У які пори року в природі відбувається перетворення води з рідко-

го стану в газоподібний? З твердого стану в рідкий?

«Мозкова атака» (інтерактивна технологія).
— Як ви розумієте вислів «Вода — вічна мандрівниця»?

а)  Діти висувають свої ідеї;
б)  учитель записує на дошці всі ідеї, що пропонуються;
в)  за необхідності висування ідей припиняється;
г)  зібрані ідеї групують, аналізують, розвивають групою;
д)  вибирають ті ідеї, що, на думку групи, допоможуть вирішити постав-

лене питання.

VII. Узагальнення та систематизація знань
робота із зошитом (С. 29).

VIII. Підсумок уроку
іХ. Домашнє завдання

1) Опрацювати статті підручника «Перетворення води», «Кругообіг води 
в природі» (С. 94–97).

2) Дати відповіді на поставлені в підручнику питання.
3) Закінчити виконання завдань у зошиті (С. 29–30, завдання 8–11).
4) Намалювати сніжинки різної форми.
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УроК 9
тема. вода має бути чистою

мета: формувати уявлення про значення води в природі, цінність її 
для людей, про шляхи забруднення і способи охорони води від забруд-
нення, про участь учнів в охороні та збереженні води; формувати вміння 
ви словлювати оцінні судження; виховувати естетичне сприймання при-
роди, прагнення берегти природу, охороняти її, зокрема воду.

обладнання: модель Землі, склянки з чистою водою та водою з роз-
чиненими в ній різними речовинами.

Хід уроку

і. Перевірка домашнього завдання
1. Фронтальне опитування.

— Що таке кругообіг води?
— Як називають воду в газоподібному стані?
— У яких трьох станах може перебувати вода?
— Чому на кришці каструлі, в якій кипить вода, з внутрішнього боку 

утворюються краплини?
— Коли швидше висохне білизна — влітку чи навесні?

2. Індивідуальне опитування.
Завдання 1. На якій річці розташоване твоє місто (село)? Як вона на-

зивається?
Завдання 2. Який сніг — чистий чи брудний — навесні розтане швид-

ше? Чому?
Завдання 3. Чому буває роса?
Завдання 4. Чи можна носити воду в решеті? Чому?

II. Повідомлення теми і мети уроку

ііі. мотивація навчальної діяльності
1.  Слухання казки.

Ось чисте джерело, що пробивається з-під великого каменя.
— Послухайте-но, ви, маленькі жваві хвильки, розкажіть мені: чому 

ви так поспішаєте, куди й звідки біжите? Де ви були досі й що робили? — 
запитав камінь.

— Ми,— сказали перші дві краплі,— були сніжинками...
— Ми були двома градинками,— забелькотіли інші краплі...
— а ми були двома росинками й напоїли спраглу конвалію,— обізва-

лися ще дві.
— Ми носили кораблі на морі; ми напоїли спраглого і врятували йому 

життя; ми обертали млинове колесо, нас спінював пароплав; ми були  
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солодким соком у вишнях, ми — смачним вином, ми — ліками, ми — от-
рутою, ми — молоком,...— дзвеніли одна за одною прозорі крапельки...

— О, не думай, що ми нічого не робимо,— зажебоніли всі крапли-
ни разом.— Ми ніколи не знаємо спокою. Напрацювавшись досхочу  
і в хмарах, й у траві, і в місті, напоївши мільйони рослин, тварин і людей, 
ми поспішаємо в річку, а тоді — у широке безкрає море...

Промені сонечка пригрівають нас і перетворюють у легкий туман. 
Піднявшись високо, ми стаємо хмарами й линемо по небу...

2.  Бесіда за прослуханим.
— Про що розповіли маленькі хвильки?
— Ким були хвильки спочатку?
— Що вони робили?
— Де працювали хвильки?
— Чому хвильки не мали ніколи спокою?
— Куди вони поспішали після роботи?
— Що роблять промені сонечка з маленькими краплинками?
— На що вони перетворюються?
— І куди ж вони подорожують потім?

IV. актуалізація опорних знань учнів
— Для чого на Землі необхідна вода?
— Яке значення має вода для людей?
— Яке значення має вода для тварин, рослин?

V. Первинне сприйняття й усвідомлення нового матеріалу
1. робота з підручником (С. 97–98).
2. Бесіда з метою усвідомлення прочитаного тексту.

— Для чого на Землі необхідна вода?
— Яке значення має вода для людей?
— З яких причин вода забруднюється?
— Чим забруднюється вода?
— Чим небезпечна забруднена вода?
— Як люди запобігають забрудненню води в природі?

3. Запитання проблемного характеру.
— Як ви розумієте вислів: «Закрути міцніше кран, щоб не витік  

океан»?
4. Фізкультхвилинка.

Хвилі в морі
Пливуть поволі,
Хоча й не дивно,—
Бувають сильні.
а як буря настає —
Хвиля хвилю б’є та б’є.



334 Усі уроки природознавства. 1–4 класи

5. Читання вірша.
Дивовижне вічне коло
Є в цілющої води,
І нема йому початку,
І нема йому кінця.
В нім, немов найменша цятка,
Б’ється серце джерельця.

— Про яке вічне коло води говориться у вірші?
— Чиє серце б’ється в цьому колі?
— Хто з вас бачив джерело?
— Яка в ньому вода? 

VI. Екологічна хвилинка
1. Бесіда «Вода має бути чистою». розповідь учителя з елементами бесі-

ди і використанням наочних посібників.
2. робота зі статтею підручника «Вода має бути чистою» (С. 97–98).

VII. Закріплення та осмислення знань
— Чи можна пити морську, річкову воду? 
— Чому на Землі стає все менше чистої води?
— Як люди запобігають забрудненню води в природі?
— Як у місцевості, де ти живеш, охороняють водойми?

VIII. Узагальнення та систематизація знань
1. робота із зошитом (С. 30, завдання 2).
2. робота над свідомим сприйманням прислів’я «Джерело, криничка, 

сонячна водичка».
3. Ознайомлення з «Пам’яткою природоохоронця».

Любий друже! Не обійди стороною кожну забуту людьми криничку, 
занедбане джерельце. Зроби так, щоб люди могли пити холодну водич-
ку і дякувати кожній криничці, кожному джерельцю й добрим людським 
рукам, що зуміли зберегти незабутнє маленьке джерельце...

4. Читання віршів.

1 - й  у ч е н ь
На зеленій галявині,
Де рясна роса,
Дзюркотить криничка —
Чиста, лісова.

2 - й  у ч е н ь
До води схиляються
Квіти запашні.
Камінці поблискують
В темній глибині.

3 - й  у ч е н ь
Ми збирали ягоди —
Забрели сюди,
Відпочити в затишку,
Сіли край води.
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4 - й  у ч е н ь
Ходять в лісі шелести,—
Дзюркотить вода...
Це казки криниченька
Нам розповіда.

5. Гра «Я знаю».
— Що потрібно зробити, щоб на Землі стало більше прісної води?
Діти по черзі розповідають все, що знають (використовують символіч-

ний мікрофон).

IX. Підсумок уроку
X. Домашнє завдання

1) Опрацювати статтю підручника «Вода має бути чистою» (С. 97–98).
2) Скласти усну розповідь про те, як ти бережеш воду та як бережуть 

воду у твоїй сім’ї.

УроК 10
тема. Що таке гірські породи. Що таке корисні 
копалини. Гірські породи потребують охорони

мета: сформувати елементарні поняття гірські породи, корисні копалини 
(горючі, рудні, нерудні); виробити уявлення про значення гірських порід у при-
роді і цінність для людей, про участь учнів у збереженні й охороні корисних 
копалин; уміння розрізняти тверді, рідкі й газоподібні гірські породи, окремі 
горючі, рудні й нерудні корисні копалини; формувати вміння підводити ок-
ремий предмет під поняття; виховувати естетичне сприймання об’єктів при-
роди (краси гірських порід), прагнення до збереження корисних копалин та ус-
відомлену потребу робити це, гордість за природні багатства своєї країни.

обладнання: ілюстрації гірських пейзажів, виробів з різних корисних 
копалин, зразки гірських порід, колекції корисних копалин, обладнан-
ня минулого уроку.

Хід уроку

і. Перевірка домашнього завдання
1. Фронтальне опитування. 

— Що таке кругообіг води в природі?
— Як люди запобігають забрудненню природи?
— У яких трьох станах може перебувати вода?
— За якої умови вода з рідкого стану переходить у твердий?
— За якої умови вода з твердого стану переходить у рідкий?
— За якої умови вода з рідкого стану переходить у газоподібний?
— Для чого на Землі необхідна вода?



336 Усі уроки природознавства. 1–4 класи

2. Індивідуальне опитування.
Завдання 1. Назвати властивості води-рідини.
Завдання 2. Назвати властивості снігу і льоду.
Завдання 3. Назвати властивості водяної пари.
Завдання 4. розповісти, як слід берегти воду.

II. Повідомлення теми і завдань уроку
1. розповідь вчителя з елементами бесіди і використанням таблиць про 

гірські породи.
— Це природні тіла, які знаходяться в Землі або на її поверхні. Це 

гранітні гори та пісок, глина і вапняки, кухонна сіль тощо. Це наші при-
родні скарби.

2. Проблемне питання.
— Чому гірські породи називають природними скарбами, якщо їх 

так багато?

III. Дискусія за проблемним питанням
(Дає прекрасну нагоду виявити різні позиції з певної проблеми або щодо су-

перечливого питання.)

Правила дискусії
1) Говорять учні по черзі, а не одночасно.
2) Не перебивайте того, хто говорить.
3) Критикуйте ідеї, а не учня, що їх висловлює.
4) Поважайте всі точки зору.
5) Не смійтеся, коли хтось говорить, за винятком, якщо хтось жартує.
6) Не відходьте від теми дискусії.
7) Заохочуйте до участі в дискусії інших.

IV. ознайомлення з трьома станами гірських порід
1) Тверді (глина, пісок, кам’яне вугілля, мармур, кухонна сіль);
2) рідкі (нафта);
3) газоподібні (природний газ).

V. ознайомлення з різними видами корисних копалин
1. Види копалин.
а) горючі (торф, буре вугілля, кам’яне вугілля, природний газ, нафта);
б) рудні (різні руди, з яких виплавляють метали);
в) нерудні (видобувають і використовують без переробки: кухонна сіль, 

глина, пісок, крейда).
2. робота з малюнками підручника (С. 99). розглянути колекцію ко-

рисних копалин.
3.  робота з текстом підручника «Що таке гірські породи», «Що таке 

гірські копалини» (С. 98–100).
— Прочитайте і знайдіть відповіді на запитання до тексту.
4.  Демонстрація колекцій «Продукти переробки корисних копалин». 

Обговорення окремих предметів.
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VI. Фізкультхвилинка
різець узяв різьбяр у руки,
робота в нього не проста:
різьбити дерево — то мука,
а радість потім приплива.
різець скрипить, скрипить до ранку,
різьба — не тільки ремесло,
Віддати треба до останку
І розум свій, й душі тепло.

VII. робота з текстом підручника  
«Гірські породи потребують охорони» (C. 100–101)
Прочитати текст, дати відповіді на поставлені питання.

VIII. Закріплення та осмислення знань
1. розгадування загадки.

Глина в кого ожива?
Творить з неї хто дива?
З кого посуд ніби жар?
Ну звичайно ж, це... (гончар).

2. Читання ребусів.

’ Ф (Торф)

(Граніт)

Ф = Н 
К = Т

а Б В

1

2

3

3. Бесіда.
— Що таке корисні копалини?
— В якому стані можуть перебувати корисні копалини?
— З яких корисних копалин виготовляють будівельні матеріали?
— Які корисні копалини є у твоїй місцевості?
— Що таке гірські породи?
— Що називають родовищем корисних копалин?
— Чому гірські породи треба витрачати ощадливо?

IX. Узагальнення й систематизація знань
робота в зошиті (С. 35). Виконати завдання 1–5.

X. Домашнє завдання
1) Опрацювати статті підручника «Що таке гірські породи», «Що таке 

корисні копалини», «Гірські породи потребують охорони» (С. 98–
101).

2) Закінчити завдання в зошиті.
3) розповісти, які речі, виготовлені з корисних копалин, є у вас  

вдома.
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УроК 11
тема. Що таке ґрунт. з чого складається ґрунт

мета: формувати поняття ґрунт; уявлення про перегній, про склад 
ґрунту (повітря, вода, перегній, пісок, глина, мінеральні солі); формувати 
вміння спостерігати, узагальнювати, здійснювати спілкування, самостій-
но висловлювати свою думку; виховувати допитливість, самостійність, 
доказовість мислення, бажання прислухатися до думки іншої людини.

обладнання: таблиця «Ґрунт», роздатковий матеріал, макет «Ґрунто-
вий розріз», колекція «Ґрунти твоєї місцевості», по два шматочки ґрун-
ту у коробочках, склянка з водою й паличка на кожну парту; демонстра-
ційний матеріал: спиртівка, металева коробочка з сухим ґрунтом (чорно-
зем із залишками рослин), сірники, скло, металева коробочка з вологим 
ґрунтом.

Хід уроку

і. Перевірка домашнього завдання
1. Фронтальне усне опитування.

— Чому гірські породи потрібно витрачати ощадливо?
— Що таке корисні копалини?
— На які ґрунти поділяються корисні копалини?
— Що таке гірські породи?
— Які корисні копалини є в нашій місцевості?
— У яких трьох станах можуть перебувати гірські породи?

2. Індивідуальне опитування.
Завдання 1. розповісти про горючі корисні копалини.
Завдання 2. розповісти про рудні корисні копалини.
Завдання 3. розповісти про нерудні корисні копалини.

II. актуалізація опорних знань учнів
1. Екскурсія в природу.
2. Бесіда за проведеними спостереженнями за ґрунтами своєї місце-

вості.
— За чим ми спостерігали в природі?
— Які шари землі ви побачили?
— Чи однорідний колір мають різні шари?
— Як називається верхній шар землі?
— Як називаються інші шари?
— Яких видів ґрунтів у нашій місцевості більше?
— Чим відрізняється верхній шар від інших?
— Якого він кольору?
— Може, хтось знає, як він називається?
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III. Повідомлення теми і мети уроку

IV. мотивація навчальної діяльності
1. розгадування загадки.

Я все терплю і всім добром плачу. (Земля)
2. Відгадати слово.

   

ҐрУНТ
  (Ґрунт)

— Пухкий, темного кольору, родючий.
3. Проблемне питання.

— Чим гасять вогнище?

«Ток-шоу» (інтерактивна технологія навчання)
Клас об’єднують у 2 групи. «Глядачі» — клас і «запрошені гості» — 

учні, що відповідають. Вчитель є ведучим «Ток-шоу». робота організо-
вується таким чином.

1) Оголошується тема дискусії (проблемне питання).
2) Пропонують висловитися за темою «запрошеним гостям».
3) Слово надається глядачам, які можуть виступити зі своєю думкою 

або ставити запитання «запрошеним» (не більше 1 хв.).
4) «Запрошені» мають відповідати якомога коротше і конкретніше.
5) Ведучий (учитель) також має право ставити своє запитання або пе-

рервати виступаючого через ліміт часу.

V. Первинне сприйняття й усвідомлення нового матеріалу
1. Практична робота.

Дослід 1. Киньте трохи сухого ґрунту у воду. Що ви помітили? Зробіть 
висновок, що міститься в ґрунті.

Дослід 2. Нагрійте ґрунт на вогні і потримайте над ним холодне скло. 
Що ви помітили? Про що свідчить цей дослід? Зробіть висновки.

Дослід 3. Продовжуйте нагрівати ґрунт. Незабаром піде дим і з’явиться 
неприємний запах. Про що свідчить цей дослід? Зробіть висновки.

Дослід 4. Продовжимо нагрівати скло з краплинами води на вогні. 
Вода на склі поступово випарується, і на склі залишаються білі плями. 
Це — мінеральні солі — ще одна складова ґрунту.

2. розповідь вчителя.
1) Склад ґрунту, види ґрунтів України.
2) Утворення ґрунту й основні ґрунтоутворювачі.

— Верхній пухкий, родючий шар землі, в якому ростуть рослини, 
називається ґрунтом. Ґрунт має темний колір. Опале листя, рештки 
відмерлих рослин і тварин повільно перегнивають, утворюється пере-
гній. Перегній чорного кольору. Від нього ґрунт набуває темного за-
барвлення. Перегній містить поживні речовини, необхідні для росту 
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й розвитку рослин. Для багатьох тварин ґрунт є домівкою (дрібні ко-
махи, гризуни).

Велике значення для утворення перегною мають дощові черв’яки. Вони 
живляться мертвим листям, а виділяють його перероблені залишки.

Черв’яки — головні «ґрунтоутворювачі». Вони, поїдаючи ґрунт, про-
пускають його через кишечник, збагачуючи необхідними для росту рос-
лин солями.

Існують ще інші види ґрунтів: глинистий, піщаний.

Vі. Закріплення та осмислення знань
— Що таке ґрунт?
— Чому ґрунт має темний колір?
— Як утворюється перегній?
— Який ґрунт найродючіший? Чому?
— З чого складається ґрунт?

VII. Узагальнення та систематизація знань
робота в зошиті (С. 36).

VIII. Підсумок уроку

IX. Домашнє завдання
1) Опрацювати статті підручника «Що таке ґрунт», «З чого складається 

ґрунт».
2) Закінчити роботу в зошиті (С. 37).

УроК 12
тема. охорона ґрунту

мета: формувати уявлення про значення ґрунту в природі і значення 
його для людей, про шляхи забруднення і руйнування ґрунту, про охоро-
ну і збереження ґрунту.

обладнання: обладнання попереднього уроку; таблиці, на яких зоб-
ражена поливна система ґрунтів, оброблення полів отрутохімікатами, 
змивання водами пагорбів.

Хід уроку

і. Перевірка домашнього завдання
1. Фронтальне усне опитування.

— Чому землю називають годувальницею?
— Яке значення має ґрунт для людини?
— Із чого складається ґрунт?
— Який ґрунт називають родючим?
— Від чого залежить його родючість?



3 клас 341

2. Індивідуальне опитування.
Завдання 1. Продовжити речення: «До складу ґрунту входять...».
Завдання 2. Яке значення ґрунту для людей?
Завдання 3. Що беруть із ґрунту рослини?

II. актуалізація опорних знань учнів
— В Україні багато родючих чорноземів. Чи можна сказати, що Ук-

раїна — багата країна?

Метод «Прес» (інтерактивна технологія навчання)
Висловлювання учнів повинні мати таку структуру й етапи:

1) Позиція: почати зі слова «Я вважаю, що...».
 Учень висловлює свою думку, пояснює, у чому полягає його точка 

зору.
2) Обґрунтування: починаючи словами «...тому, що...», навести причи-

ну появи цієї думки (на чому ґрунтуються докази на підтримку пози-
цій учня).

3) Приклад: учень продовжує висловлювання («...наприклад...»), наво-
дить факти, дані, що підтверджують його позицію.

4) Висновки: закінчує висловлювання: «Отже (тому), я вважаю...» і ро-
бить висновок.

III. Повідомлення теми і завдань уроку
Бесіда учителя (із використанням таблиць).

• Вирощування різноманітних рослин на ґрунті.
• Зниження родючості ґрунту.
• Засолення ґрунтів.
• «Омертвіння» ґрунтів.
• руйнування ґрунтів.
• Охорона ґрунту.

IV. мотивація навчальної діяльності
— Яке значення має ґрунт для людини?
— Чому руйнується ґрунт?
— Як потрібно охороняти ґрунт?

V. Первинне сприйняття й усвідомлення нового матеріалу
1. робота з текстом підручника (С. 103–104).
2. Бесіда з метою усвідомлення прочитаного матеріалу.

— Для чого людина використовує ґрунт?
— За яких причин знижується родючість ґрунту?
— Чому шкідливе надмірне поливання?
— Як захищають ґрунт на пагорбах?
— Для чого слід насаджувати лісозахисні смуги?
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VI. Закріплення та осмислення знань
— Для чого роблять снігозатримання на полях?
— Чому землю називають годувальницею?
— Як ви розумієте прислів’я: «Є сніг на полях — буде хліб на столах»?

VII. Узагальнення та систематизація знань
1. робота в зошитах (С. 36).
2. Пояснення змісту прислів’їв.

Земля — наша мати, всіх годує.
Земля турботу любить.
Квітами милуйся, а землею радуйся.

VIII. Домашнє завдання
1) Опрацювати статтю підручника «Охорона ґрунту» (С. 103–104).
2) Підготуватися до відповіді на запитання: чому не можна спалювати 

листя і суху траву в садах, парках, на берегах річок?
3) Закінчити виконання завдань у зошиті на С. 36.

УроК 13
тема. зелене диво землі — рослини.  
різноманітність живих організмів.  
значення рослин у природі та житті людей

мета: продовжити формувати поняття природа нежива і жива, уяв-
лення про царства живої природи, значення рослин, різноманітність рос-
лин на землі, про види рослин; продовжити виробляти навички дослід-
ницької роботи та спостереження; розвивати логічне мислення, вихову-
вати естетичні почуття.

обладнання: ілюстрації представників царств живої природи, гер-
барії, малюнки рослин різних видів.

Хід уроку

і. Хвилинка спостережень
— Який зараз місяць?
— Що ви можете сказати про тривалість дня? ночі?
— Як змінився колір неба?
— Чи йшов дощ?

II. Перевірка домашнього завдання
1. Фронтальне опитування.

— Пригадайте і скажіть, що таке природа.
— На які групи вона поділяється?
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— До якої природи належить ґрунт?
— Як треба охороняти ґрунт?

2. Індивідуальне опитування.
Завдання 1. Доведіть за допомогою досліду, що в ґрунті є:

а) повітря;
б) вода.

Завдання 2. Поясніть, яке значення має ґрунт на Землі для тварин, 
рослин, людей.

3. Тестова перевірка.
— Запишіть відповіді: «так» чи «ні».

1) Верхній шар землі, на якому ростуть рослини, називається ґрунтом.
2) родючість — головна властивість ґрунту.
3) Чим більше в ґрунті перегною, тим він бідніший.
4) Ґрунт буде більш родючим, якщо в нього вносити органічні та міне-

ральні добрива.
5) До складу ґрунту входять лише пісок і глина.

ііі. Перегляд освітньо-пізнавального каналу
Слухання вірша (вірш читає учень з телевізійного екрана).

Було у матері-Природи
Дві донечки такої вроди,
Хто їх побачить хоч на мить —
Не міг забуть і розлюбить.
Голубооку звали Флора.
У неї очі, наче зорі.
Завжди замріяна, тендітна,
Ласкава, ніжна та привітна.
а Фауна — швидка, як вітер,
Могла з птахами полетіти,
І за оленями стрибати,
Та з білочками пустувати.
Обидві світ живий любили,
Відтак його боготворили.
Тож вирішила мудра мати
Природні їм дарунки дати:
Мрійливій Флорі — світ рослинний,
а жвавій Фауні — тваринний,
Щоб берегли і доглядали,
Від всього злого захищали.
Живуть в легендах і понині
Живого світу дві богині.

— Отже, діти, як називається рослинний світ?
— Правильно, флора. а тваринний?
— Теж правильно назвали — фауна.
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— а до якої природи належать рослини і тварини? (До живої)
— Які ще живі організми нас оточують?

(Діти називають відомі живі організми, зображені на таблицях, малюнках.)

IV. Повідомлення теми і мети уроку
V. Вивчення нового матеріалу

1. розповідь учителя з елементами бесіди.
— Усі живі організми вчені поділили на 5 царств.

Віруси

Живі організми

рослини Тварини Гриби

Дроб’янки

— Хоча всі ці царства дуже різні, але між живою природою і неживою 
існує тісний взаємозв’язок. Перше царство живої природи, яке ми буде-
мо вивчати,— це рослини. Їх називають зеленим дивом Землі.

2. Проблемні запитання.
— Чому рослини так називають?
— Чи було б життя без рослин? Чому?
Для реалізації цього завдання використовується інтерактивна модель 

«Мікрофон». (Запропонувати учням іграшковий мікрофон або будь-який 
предмет, який його замінить.) Надати можливість висловити свою думку 
з цієї проблеми, передаючи одне одному мікрофон, наприклад:

• рослини дають кисень для дихання;
• дають їжу для людей і тварин;
• з рослин виготовляють різні речі;
• рослини прикрашають життя та очищують повітря, вдихаючи вугле-

кислий газ;
• з рослин виготовляють ліки.

(Відповіді учнів фіксуються на дошці.)

3. розповідь вчителя з елементами бесіди.
— Де живуть рослини?
— Скільки живуть різні рослини?
— Чим відрізняються одна від одної?
— Які особливості різних рослин вам відомі? (Рослини відрізняють-

ся одна від одної розміром, способом життя, будовою, виглядом, умовами, 
тривалістю життя.)
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— Найменшу квітку серед рослин України має водоплавна ряска. Діа-
метр її складає всього 0,5 мм.

Понад сім століть у селищі Верхня Хортиця, неподалік Запоріжжя, 
стоїть могутній дуб. Він — ровесник Берліна, Варшави. Йому більше років, 
ніж таким містам, як Хельсінкі, Токіо. Висота цього велетня 36 метрів, 
коло стовбура — 6,32 метра, діаметр крони 43 метри.

Лісний горіх у 1,5 рази переважає за поживними речовинами м’ясо 
свині; в 3 рази — хліб, у 10 разів — молоко, в 13–14 разів — свіжі яблу-
ка, груші.

4. Об’єднання учнів у групи «Віночок» (по 4 чоловіки).
На столі стоїть ваза з квітами. Один учень із групи бере із букету квіт-

ку і називає свою групу її назвою. Так утворюються групи: «ромашка», 
«Гвоздика», «айстра», «Мак».

5. робота в групах.
1) робота з текстом підручника. Як розрізняють рослини?
 Учні самостійно читають текст і дають відповідь на запитання «Як 

люди розрізняють рослини?»
2) Фізкультхвилинка.
3) робота з гербарієм.
 Кожна група одержує різні рослини: шипшину, анемону, фіалку, ро-

машку кількох видів. розглядають їх, порівнюють, чим вони подібні 
між собою і чим різняться.

4) Презентація думок.
а) Виступи представників груп (доповідь).
б) Підбиття загального підсумку роботи з гербарієм.
6. Творча робота в групах.

— З’ясуйте, скільки видів рослин росте на шкільній клумбі. рослин 
якого виду найбільше?

(Перемагає та група, яка швидше і точніше виконає завдання.)

VI. Закріплення матеріалу
1. робота в зошиті (С. 22).
1) Запишіть відповіді на питання (завдання 1).
2) Позначте правильну відповідь (завдання 2).
3) Творча робота (завдання 3).
4) Упізнайте, листки яких рослин зображені на малюнку. Запишіть їх 

назви.
2. Тест.
1) Усі живі організми вчені поділили на...:
а) 5 царств;
б) 4 царства;
в) 2 царства.
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2) Назвіть рослини одного виду.
а) Береза, дуб, липа;
б) ромашка лікарська, ромашка без’язичкова, ромашка непахуча;
в) пшениця озима, пшениця яра;
г) ожина, калина, терен, бузок.

VII. Підсумок уроку
1. Яке значення для вас мають рослини?
2. «До якої природи належить?». Відгадування кросворда «Нарцис».

2

6

а

3

1

4

5

1. Тварина, яка за будовою тіла нагадує людину. (Мавпа)
2. Під землею риє нірки, а над ними робить гірки. (Мишка)
3. Маленька тваринка, що живе в акваріумі. (Рибка)
4. У дворі купалася, сухою зосталася. (Качка)
5. Хвойне дерево з довгими голками та круглими шишками. (Сосна)
6. Вона й весну так зустрічає,

Схилившись над водою.
Весь час у річку заглядає,
Милуючись собою. (Верба)

VIII. Домашнє завдання
1. Скласти усну розповідь «Що дають мені рослини». Намалювати ро-

машку, яка вам найбільше подобається.
2. Прочитати зашифровку.

Зашифровано відмінність між живою і неживою природою. Слід 
знайти перший кружечок, тоді за лініями прочитаєш, чим відрізняється 
жива природа від неживої. 
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УроК 14
тема. Будова рослин. рослини — живі організми

мета: поглибити поняття орган рослини; сформувати уявлення  
про значення кожного органа (кореня, стебла, листків, квіток, плодів 
з насінням) для рослини, про особливості живлення і дихання рослин; 
уміння розрізняти органи рослини, називати їх; формувати вміння ло-
гічно міркувати, правильно висловлювати свою думку, здійснювати 
взаємоконтроль; виховувати критичність і доказовість мислення, ес-
тетичне сприймання рослин, моральну відповідальність за збережен-
ня рослинного світу.

обладнання: роздатковий матеріал — гербарії різних трав’янистих рос-
лин з усіма органами, квітучі кімнатні рослини, таблиці, малюнки «Ор-
гани рослини», схеми «Живлення рослин», «Дихання рослин», «Царства 
живої природи», гербарії, зразки пророщеної учнями вдома квасолі.

Хід уроку

і. Хвилинка спостережень
— Яка пора року настала?
— Як змінилися рослини? Чому?
— Які птахи відлетіли?
— Яка сьогодні погода?
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II. Перевірка домашнього завдання
1) Чим живі організми відрізняються від предметів неживої природи?
2) Заповни на дошці схему «П’ять царств рослин».
3) розкажи, яке значення мають рослини у твоєму житті.
4) Чому рослини називають зеленим дивом Землі?

ііі. Повідомлення теми і завдань уроку

Гра «Назвіть рослину»
• На городі нога стоїть,
 На нозі голова висить.
 Куди сонечко повернеться,
 Туди голова нахилиться. (Соняшник)
• Навесні красується білим цвітом, 
 а в жнива — червоним плодом. (Вишня)
• І маленькі, і старенькі
 Влітку, взимку, навесні
 Всюди вдягнені гарненько
 У зелені сукні всі. (Ялинка)
• Стрімко вибігли на гору
 Дві подружки білокорі.
 Дощик їм полоще кіски.
 Звуть подружок цих... (берізки).

Богиня любові афродіта впала й подряпалася об... Про яку рослину 
складена легенда? (Про шипшину)

• З-під снігу свій листочок
 До сонця простягну
 І синіми дзвіночками
 Вітаю я весну. (Пролісок)
• За хатою у садочку,
 У зеленому листочку,
 Та в червоних намистах
 Стоїть пава молода.
 І збігаються всі діти,
 Щоб на неї поглядіти.
 За намисто кожен — смик!
 Та й укине на язик. (Калина)

— Сьогодні на уроці ми дізнаємось, що спільного між цими рослина-
ми, а також поговоримо про їх значення для життя на Землі.

іV. Вивчення нового матеріалу
1. Хвилинка уяви.

робота в групах «Ліс», «Луг», «Поле», «Город», «Водойми».
— Заплющте очі. (Запросити групи дітей відповідно до їх назви в ліс, 

луг, поле, город, водойму.) Спробуйте уявити рослини, які там ростуть, 
хто їх вирощує.
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Учні обговорюють питання в групах, а доповідач висловлює думку групи. 
Експерти фіксують спільні погляди і пропонують узагальнену відповідь.

— У природі є багато видів рослин. Одні з них вирощують люди. Це 
культурні рослини. Інші ростуть самі. Це дикорослі рослини.

— Так, діти, у природі є багато видів рослин.
але у них є щось спільне.

«Мозковий штурм» (творча діяльність, під час якої учні мають корот-
ко висловлювати свої думки, відстоювати свої ідеї).

— Що є спільного у всіх рослин? (Відповіді учнів.)
2. розповідь вчителя з елементами бесіди.

— Всі рослини мають схожу будову. Кожна рослина складається  
з частин, які називаються органами. Кожен орган має свою назву: корінь, 
стебло, листок, квітка, плід з насінням.

розглянемо таблицю «Органи рослин».

1

2

3

4

5

1) Корінь рослини. Він знаходиться у ґрунті. За допомогою кореня рос-
лина живиться поживними речовинами.

2) Стебло. На ньому є листки, квіти, плоди. По стеблу поживні речовини 
рухаються до листків, квітів і плодів. Ці речовини підтримують життя 
рослин. Стебло може бути зеленого або коричневого кольору.

3) Листки, які найчастіше бувають зеленого кольору. Вони можуть бути 
гладенькі, шорсткі, округлі чи зазубрені.

4) Квітка. У кожної рослини вона різна за величиною, формою і коль-
ором. За допомогою кольору квіти приваблюють до себе комах, які 
запилюють їх.

5) Плід. Запилена квітка перетворюється на плід.
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— Плоди також бувають різні за кольором і виглядом. Горіхи, яблу-
ка, сливи — це плоди. За допомогою насіння з плодів рослин розмножу-
ються. 

(розглянути рослини з гербарію і перелічити всі частини рослини.)

3. Практична робота.
1) робота в парах.

Учні розглядають паростки квасолі, які вони пророщували вдома, роз-
кладають їх у тому порядку, в якому вони розвивались з насінини. Потім 
за допомогою запитань одне одному називають всі інші частини квасолі, 
яких не побачили в досліді.

2) Учні разом з учителем розглядають дві гілочки однієї рослини. Одна 
з них стояла у підфарбованій синькою воді, інша — у звичайній.
— Що побачили?
— Чому гілочка, що стояла у підфарбованій воді, стала всередині 

такого самого кольору, як вода? (Вода від кореня рухається по стеблу.)  
Це перший спосіб живлення.

— Від кореня вода несе поживні речовини до інших коренів.
Другий спосіб живлення. Під дією сонячної енергії рослини самі утво-

рюють поживні речовини — цукор і крохмаль — у своїх листках із води  
й вуглекислого газу.

3. робота з підручником.
Прочитати текст «рослини — живі організми» і дати відповіді на за-

питання.
— Що ще утворюється в листках під дією світла? (Кисень. Рослини 

виділяють його з повітря.)
— Коли рослини виділяють кисень?
— Коли рослини вбирають кисень?
— Якими органами дихають рослини?
(розглянути в підручнику (С. 110) схему «Дихання рослин».)

— Чи рухаються рослини? Наведіть приклади.
— Які ознаки всього живого є у рослин?

V. Закріплення та осмислення знань
1. Доведіть, що рослини — частина живої природи.
2. Чому рослини не можуть жити без сонячного світла?
3. Доведіть, що рослини — джерело поживних речовин і кисню на Землі.
4. Гра «Так чи ні».

— Корінь вбирає із ґрунту воду?
— У плоді утворюються поживні речовини?
— Насіння захищає плід від пошкоджень?
— Стебло проводить воду від кореня до всіх органів?
— З листя утворюється плід?
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5. Як ви розумієте вислів «Берегти рослини — зберігати життя на Землі?»
6. розгадайте кросворд «рослини».

7

5 6

1 8

2

3

4

1) Білі горошини на зеленій стеблині. (Конвалія)
2) Сидить баба серед літа, у сто сорочок одіта. (Капуста)
3) Що то за голова, що лиш зуби й борода? (Часник)
4) Повна діжка жита, п’ятачком накрита. (Мак)
5) Висить шапличок, а в тім шапличку сімсот козаків. (Соняшник)
6) Гілки рогаті, плоди крилаті. (Клен) 
7) Квітка гарна розквітає, а торкнешся — всіх кусає. (Троянда)
8) Має шкір сім, витискає сльози всім. (Цибуля)

— Поділіть рослини, розгадані у кросворді, на дві групи. Дайте на-
зву кожній групі.

(робота в парах. Взаємоперевірка.)

VI. Узагальнення й систематизація знань
робота з таблицею «Значення органів для рослин».

VII. Цікавинки
• Найкоротші стебла — у водяних плаваючих рослин.
• Найбільші листки у нашій флорі — в лопуха.
• Найменша квітка — у ряски безкореневої, що вкриває стоячі водой-

ми,— не більше за головку голки.
• Плоди хлібного дерева (азія) сягають 1 м завдовжки, в діаметрі 0,5 м, 

масою до 20 кг.

VIII. Підсумок уроку. оцінювання учнів

іX. Домашнє завдання
1) Опрацювати статті підручника «Будова рослин», «рослини — живі 

організми» (С. 107–110).
2) робота в зошиті. Виконати завдання на С. 24.
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УроК 15
тема. дерева, кущі, трав’янисті рослини.  
Якими бувають дерева, кущі, трав’янисті рослини

мета: закріпити поняття дерево, кущ, трав’яниста рослина; роз-
ширити поняття листяні дерева і кущі, хвойні дерева і кущі; сформува-
ти поняття однорічна трав’яниста рослина, багаторічна трав’яниста рос-
лина, вміння розрізняти дерева, кущі й трав’янисті рослини, хвойні  
і листяні дерева і кущі, однорічні, дворічні, багаторічні трав’янисті рос-
лини; формувати вміння порівнювати, виділяти істотні ознаки, підводити 
об’єкт під поняття; виховувати самостійність, прагнення знаходити від-
повіді на поставлені запитання, бережливе ставлення до рослин.

Хід уроку

і. Хвилинка спостережень
— Який сьогодні день?
— Чи помітили ви, які дерева ростуть біля школи?
— Яка сьогодні погода?
— Якими стали ранки?

іі. Перевірка домашнього завдання
1. Питання до класу.
1) Які ознаки живого є у рослин?
2) Яку будову має рослина?
3) Чому рослини не можуть жити без сонячного світла?
4) Доведіть, що рослини — джерело поживних речовин і кисню на Землі.
2. робота в групах «Корінь», «Лист», «Стебло», «Квітка», «Насіння». Чи-

тання казки «Хто найголовніший» (див. додаток 1) у групах. 
Кожен читає свою частинку тексту. Потім у групі обговорюють, при-

ходять до спільного рішення і підсумовують дискусію. Використати тех-
нологію інтерактивного навчання «акваріум». По черзі групи запрошу-
ються до «акваріуму» і доводять, яке значення має кожна частина рос-
лини. Наприкінці зробити висновок:

— Чому листя не може прожити без кореня?
— Яке значення має квітка для рослини?
— Чому насіння стверджує, що воно найголовніше?
— а як ви думаєте, хто з них найголовніший? Чому?

3. робота за карткою «Юні дослідники» (див. додаток 2).

ііі. мотивація навчальної діяльності
1. розгадування загадок.
• У зеленім кожушку,
 Костяній сорочці,
 Я росту собі в ліску,
 Всім зірвати хочеться. (Ліщина)
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• Сережки я повісила —
 Тонесенькі такі—
 І радісно та весело
 Готуюсь до весни. (Береза)
• Я найперша зацвітаю
 Синім цвітом серед гаю.
 Відгадайте, що за квітка. (Пролісок)

— Відгадавши загадки, скажіть, чи можна об’єднати ці рослини  
в одну групу. Чому?

а на які групи можна поділити ці рослини? (Дерева, кущі, трави)
2.  Гра «Продовжте речення».

Кущі — це: калина,... 
Дерева — це: дуб,... 
Трав’янисті рослини — це: квіти,... 

IV. Повідомлення теми і мети уроку

V. Вивчення нового матеріалу
1. робота з наочністю.
1) Знайдіть на малюнках дуб, клен, каштан, березу, яблуню. Визначте 

їх спільні ознаки. Як назвати цю групу рослин? (Дерева)
2) Знайдіть на малюнках аґрус, шипшину, бузок, ліщину, порівняйте їх. 

Чи можна об’єднати їх в одну групу? Яку? За якою ознакою?
3) розгляньте на малюнках фіалку, конвалію, традесканцію, ромашку, по-

дорожник. Як назвати групу рослин з м’яким соковитим стеблом?
2. Бесіда.

— За якими істотними ознаками всі рослини поділяються на три гру-
пи? (За стеблом)

— Береза — дерево, а шипшина — кущ. Доведіть.
— З’ясуйте, які дерева, кущі, трав’янисті рослини ростуть біля ва-

шої школи.
Фізкультхвилинка

3. робота з гербарієм.
— розгляньте гербарії рослин: клен, дуб, каштан, ялина, сосна, ялі-

вець, береза. Поділіть їх за формою листка на дві групи.
І група: клен, дуб, каштан, береза.
II група: ялина, сосна, ялівець.
Висновок: дерева першої групи — листяні; дерева другої групи — 

хвойні.
4. Бесіда-розповідь.

— У листяних дерев листя кожної осені опадає, а у хвойних голочки 
тримаються по 2–3 роки й опадають одночасно. Тому всі хвойні дерева 
протягом року зелені.
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5. робота з підручником (С. 113–114).
— Прочитайте, що таке однорічні та багаторічні рослини, які росли-

ни до них належать.
— розгляньте малюнки і поясніть, чому горох — однорічна росли-

на, морква — дворічна, мати-й-мачуха, пролісок, картопля — багаторіч-
ні трав’янисті рослини.

6. робота в зошиті (С. 25).
1) розгляньте зображені рослини. Чим вони відрізняються одна від од-

ної? Що в них спільного?
2) розподіліть назви рослин за групами.
3) Творча робота (завдання 4).

Vі. Узагальнення й систематизація знань
1. Уявна подорож до лісу на поляни «Дерева», поляну «Кущі», поляну 

«Квіти». (Назвати дерева лісу і поділити їх на листяні і хвойні. На-
звати кущі лісу і з’ясувати, чим вони відрізняються від дерев. Назва-
ти квіти, сказати, яке в них стебло.)

2.  Гра «Все в лісі співає».
Діти, які подорожували на поляну «Дерева», співають пісню «Бері-

зонька».
Діти, які подорожували на поляну «Кущів», виконують пісню «Ка-

лина».
Діти, які подорожували на поляну «Квіти», співають пісню «Синя 

квіточка».

VII. Підсумок уроку. оцінювання учнів

VIII. Домашнє завдання
1. Опрацювати статті підручника «Дерева, кущі, трав’янисті рослини», 

«Якими бувають дерева, кущі, трав’янисті рослини» (С. 111–114).
2. Виконати завдання в зошиті (С. 26).

додаток 1

ХТО НаЙГОЛОВНІШИЙ?

Ось засперечалися якось частини рослини: хто з них найголовніший?
К о р і н ь. Я тут найголовніший! Я укріплюю рослину в ґрунті, я на-

пуваю її водою і годую мінеральними солями. Та що рослини — я і лю-
дей, і тварин годую! Та ще й лікую іноді. Буває, майстри з мене таку кра-
су роблять, що і на міжнародні виставки потрапляю! Тільки те, що я пер-
шим із насіння з’являюся, говорить про мою важливість!

Л и с т (заперечує). Подумаєш! Ти, корене, живеш у темряві, та ще  
й за мій рахунок. Це я готую рослині поживні речовини, уміло використо-
вуючи сонячну енергію. Це я підказую людям, коли рослину треба полити, 
підгодувати, укрити. Можу я годувати, лікувати і тварин, і людей. Та й ди- 
хається поряд зі мною легко. а тебе, корене, я можу виростити і так.
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С т е б л о (обурюється). Ой, які ж ви важливі! а що б ви без мене ро-
били? Ні корінню без мене не жити, ні листю. Це ж мої тоненькі трубоч-
ки-волокна пересилають поживні речовини і воду по усій рослині. Одні 
волокна живлення кореню передають, а інші — листу. З ранньої весни 
до самої зими працюю, не покладаючи рук. Трохи перепочину взимку,  
а з настанням тепла знов беруся до роботи. Піднімаю вгору гілля з лис-
тям та розташовую так, щоб усі сонечко побачили.

К в і т к а (здивовано). Які ви наївні, сперечаєтеся, хто з вас найго-
ловніший... Усе, що ви робите,— це все для мене! Не буде мене,— не буде 
й насіння, а не буде насіння — не буде й рослини! Усе, що ви здобули  
з ґрунту, повітря, води, світла,— все це піклування про мене. Буде квіт-
ка — буде насіння, а отже, буде рослина.

Н а с і н н я. Ваші сперечання пусті.
Я — найголовніше! Усе, що ви взяли з ґрунту, повітря, води,— все це 

для мене, щоб я дозріло, дало життя новій рослині.
Із мене розвинеться і корінь, і стебло, і листя, і квіти, і плоди, і нове 

насіння!

додаток 2
Вчимося спостерігати і розказувати!

Юні дослідники

Завдання. розкажіть, як відбувається ріст і розвиток рослини. Про-
нумеруйте малюнки.
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УроК 16
тема. різноманітність рослин у природі

мета: формувати уявлення про різноманітність рослинного сві-
ту, про водорості; мохи, хвощі, папороті, хвойні рослини, квіткові 
рослини, уміння розрізняти окремі рослини цих груп, розуміти цін-
ність їх у природі; виробляти уміння узагальнювати, робити виснов-
ки, оцінювати результати діяльності (самооцінювання і взаємооціню-
вання); виховувати взаємоповагу у спільній діяльності; здатність до 
самовираження кожного учня, прагнення пізнавати і шанувати тра-
диції свого краю.

обладнання: таблиці із зображенням рослин, предметні малюнки, 
гербарії, гра «Конкурс знавців дерев».

Хід уроку

і. Перевірка домашнього завдання
1. Групова робота. Гра «Мікрофон».

1 група. Назвіть дерева своєї місцевості.
2 група. Назвіть кущі своєї місцевості.
3 група. Запишіть назви трав’янистих рослин своєї місцевості.
4 група. «Експерти» узагальнюють відповіді учнів та оцінюють за до-

помогою вчителя.
2. Конкурс «Знавці дерев».
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1)  Прочитайте назви дерев.
2) Переставте літери у клітинках так, щоб утворились назви дерен, лис-

тя яких намальоване поруч.
3) Поділіть ці дерева на хвойні і листяні.
3.  Виберіть з малюнків:
а)  однорічні рослини (доведіть свою думку);
б)  дворічні рослини (поясніть, чому ви так вважаєте);
в)  багаторічні рослини (обґрунтуйте свою думку).

ііі. мотивація навчальної діяльності
— Сьогодні ми продовжимо мандрівку у царство рослин, побуваємо 

в річках і морях, в лісах і на болотах, познайомимося з розмаїттям рос-
лин, що оточують нас усюди.

IV. Повідомлення теми і завдань уроку
V. актуалізація опорних знань учнів
— Де можуть жити рослини?
— Які рослини живуть у воді?
— Які дерева утворюють хвойні ліси?
— Які рослини красуються на наших клумбах?

VI. Вивчення нового матеріалу
розповідь з елементами бесіди.
— Всі рослини поділяються на водорості, мохи, хвощі, папороті, хвой-

ні та квіткові рослини.
1. Найпростіші за будовою рослини — це водорості. Вони не мають справж-

ніх органів.
— Як ви думаєте, чому ці рослини так називаються? Де вони живуть? 

(У воді) Де є вода? (У ставках, озерах, ріках, морях, океанах)
Водорості — мешканці води. Вони живуть у водоймах з прісною во-

дою і в солоній воді морів і океанів. Водорості дуже різноманітні.
— Чому ці рослини так називаються?
— Де ви їх бачили?
— Якого вони кольору? (Зеленого)
— Зелені водорості живуть біля поверхні води. Від водоростей зале-

жить і колір води в річці, в ставку. Про таку яскраво-зелену воду влітку 
кажуть, що вона «цвіте».

— Як ви думаєте, як зелені водорості утворюють поживні речовини?
— Хто використовує у воді кисень, який виділяють водорості?
— Що виділяється при диханні рослин і тварин, які живуть у воді?
— Хто живиться водоростями?
— То яке ж значення мають водорості?
— Водоростей у морях і океанах дуже багато. Вони постачають нашій 

планеті кисень, який виробляють у процесі живлення. Він розчиняється  
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у воді, ним дихають всі рослини і тварини водойм, а також виділяється  
у повітря, і ним дихають усі живі організми.

У морі росте морська трава зоспера, яку використовують на корм ху-
добі. З інших водоростей виготовляють консерви. До речі, без водорос-
тей, тобто виробленого з них порошку, не можна виготовити ні марме-
ладу, ні зефіру.

Морська капуста використовується в їжу і є цінною в умовах підви-
щеної радіації. Із бурих водоростей виробляють ліки: йод, бром.

(розглянути малюнки водоростей (С. 116). розподілити їх на зелені, бурі, 
червоні.)

2. Друга група рослин — мохи. Мохи — невеличкі рослини, що підносять-
ся лише на кілька сантиметрів над землею або стеляться по її повер-
хні. а витривалість у них дивовижна. Мохи витримують висушуван-
ня навіть протягом кількох років, швидко оживаючи при зволоженні. 
разом з тим вони спроможні переносити і довготривале затоплення, 
і значні температурні коливання.
розглядаючи на таблиці водорості зозулин льон і сфагнум, ви помі-

тили, які органи в них відсутні? (Корінь, квітки)
— Як розмножуються водорості, прочитаємо в підручнику на С.116.
— Замість плодів і насіння на верхівці стебла мохів є коробочка,  

в якій утворюються дрібні коричневі спори. Коли вони дозрівають, то 
висипаються з коробочок, потрапляючи на вологий ґрунт, проростають 
й утворюють нові рослини.

3. Третя група рослин — хвощі й папороті, багаторічні трав’янисті рос-
лини, які походять від давніх велетенських хвощів і папоротей, що 
росли на Землі мільйони років тому.
розглянемо гербарій хвощів та папоротей чоловічих. Які органи в них 

відсутні? (Квітки, плоди)
— Як же вони розмножуються? (Кореневищами)
— Хвощі і папороті ростуть по всій території України в листяних  

і в мішаних лісах, на узліссі або біля водойм. На полях, де живуть хвощі, 
ґрунт потребує вапнування.

Кореневище деяких папоротей застосовують у пивоварні для виготов-
лення клею. Листя папороті використовують як підстилку худобі. Якість 
гною значно поліпшується, якщо він містить багато калію. Ще викорис-
товують папороті у медицині (ліки від кашлю, глистів, золотухи).

4. Четверта група рослин — хвойні рослини.

Гра «Незакінчені речення» (використовуючи мікрофон)
• Сосна, ялина, модрина — це... 
• Тис ягідний, ялівець звичайний — це... 
• У хвойних рослин листки... 
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• Хвоя опадає з... 
• Насіння у хвойних рослин утворюється... 
•Ця інформація дозволяє нам зробити висновок, що... 

— Найвище дерево у світі — секвойя вічнозелена — росте в СШа 
і має висоту 110,33 м. В одній старій секвої індійці прорубали отвір — 
дев’ятиметровий тунель, яким могла б проїхати вантажівка. На ній у свя-
та грав невеликий оркестр і кружляло до 15 пар. а по краях площадки 
вистачало місця для 20 глядачів.

Хвоя всіх хвойних рослин містить багато вітаміну C, який допомагає 
запобігти цинзі та іншим хворобам.

5. П’ята група рослин — це квіткові рослини. Цей відділ охоплює близь-
ко 300 тисяч видів. Представники цього виду поширені майже скрізь 
на земній кулі. Близько шостої частини суші вкривають ліси. Велику 
площу займають також степи, савани, луки, поля культурних рослин. 
Живуть квіткові рослини як у прісних водоймах, так і в морях і оке-
анах. Таким чином, квіткові рослини займають панівне становище.

 Всі квіткові рослини мають корінь, стебло, листки, квітки, плоди  
з насінням. Серед квіткових рослин є дерева, кущі, трав’янисті рослини. 
Вони використовують енергію сонця, поживні речовини ґрунту, повітря  
і воду, перетворюючи їх у вуглеводи (крохмаль, цукри), білки, жири 
тощо. а ці органічні продукти споживають тварини і люди. Квіт-
кові рослини у великій різноманітності впливають на клімат Зем-
лі, на газообмін в атмосфері, зокрема виділяють кисень, необхідний 
для життя.

«Мозковий штурм».
— Для чого ще використовують квіткові рослини? (Продукти харчу-

вання, сировина для промислового виробництва...)
На завершення обговорити та оцінити запропоновані ідеї.
— Про розмноження квіткових рослин ми поговоримо на наступ-

ному уроці.

V. робота з підручником
1. Читання статті «Квіткові рослини» (С. 119–120).
2. розгляд і аналіз ілюстрацій.
3. Поміркуйте, чим відрізняються квіткові рослини від рослин, які ви  

вивчили.

VI. робота в зошиті (С. 26–27)
Vіі. Підсумок уроку. оцінювання учнів
VIіі. Домашнє завдання
Опрацювати статті (С. 115–120), дати відповіді на запитання.
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УроК 17
тема. розмноження квіткових рослин.  
Як виростити нову рослину з насінини.  
Як виростити нову рослину без насіння

мета: формувати уявлення про розмноження квіткових рослин, умо-
ви проростання насіння (тепло, вода, повітря), умови росту і розвитку 
рослин (тепло, вода, повітря, світло), про способи розмноження рослин 
іншими органами — листком, частинами стебла, кореневими паростка-
ми; вміння пророщувати насіння, вирощувати рослини з насіння, роз-
множувати кімнатні рослини різними способами; формувати вміння 
бачити проблему і формулювати її у формі запитання, цілеспрямовано 
сприймати об’єкт або його частину, узагальнювати сприйняття; вихову-
вати спостережливість під час спільної діяльності (виконання довготри-
валих дослідів).

обладнання: гербарії та малюнки квіткових рослин; колекції плодів 
і насіння, таблиці, фотознімки, репродукції картин, колекція «Комахи-
запилювачі».

Хід уроку

і. Перевірка домашнього завдання
1. — На які групи вчені розподілили всі рослини на Землі?

— Чому водорості вважаються найпростішими за будовою?
— Чому вони так називаються?
— Які органи вже є у наступної групи — мохів?
— Чому хвойні рослини називають вічнозеленими?

2. Гра «Що зайве?» (виділити зайві рослини).
• Ялина, сосна, дуб, ялівець, модрина.
• Яблуня, калина, айстра, фіалка, папороть.
• Каштан, береза, липа, осика, верба, ялиця, сосна.
3. — Чим мохи відрізняються від водоростей?

— Яких органів не мають мохи?
— До якої групи трав’янистих рослин належать хвощі й папороті?
— Як вони розмножуються?

II. мотивація навчальної діяльності
— Сьогодні ми з вами будемо вивчати найбільш поширену на Землі, 

найбільшу за кількістю видів, найбільш красиву групу рослин. До того 
ж, вони мають велике практичне значення в житті людей.

Що це за рослини, ви дізнаєтеся, коли відгадаєте кросворд.
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7 в

8 і

1.  Стала на поляні
 В жовтім сарафані.
 Підросте — всміхнеться,
 Для вітрів вбереться
 В платтячко біленьке,
 Пишне та легеньке. (Кульбаба)
2.  Із зеленої сорочки,
 Що зітхав весною гай,
 Білі дивляться дзвіночки.
 Як зовуть їх, відгадай! (Конвалії)
3.  У зеленім кожушку
 Костяній сорочці
 Я росту собі в ліску,
 Всім зірвати хочеться! (Ліщина)
4.  Навесні цвітуть мої свічі,
 Заглядають сонцю в вічі,
 а під осінь ті свічки
 Вдягнуть з голок кожушки. (Каштан)
5.  На сонечко схожий
 І сонце я люблю,
 За сонцем повертаю
 Голівоньку свою. (Соняшник)
6.  Під лопухом зелене яйце з хвостом. (Огірок)
7.  В земляній сиджу коморі, а коса моя надворі. (Морква)
8.  Я найперша зацвітаю
 Синім цвітом серед гаю.
 Відгадай, що за рослина? (Пролісок)

— Отже, які рослини будемо вивчати на уроці? (Квіткові)
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III. Повідомлення теми і мети уроку

іV. Вивчення нового матеріалу
1. розповідь вчителя з елементами бесіди.

— Сьогодні продовжимо вивчення рослин. рослини поширені всю-
ди — в усіх кліматичних зонах, на всіх континентах, і живуть вони в різ-
них умовах. Квіткові рослини у своїй великій різноманітності вплива-
ють на клімат Землі, на газообмін в атмосфері. Як ви думаєте, чому? Що 
вони виділяють? (Кисень) Звідки взялася така велика кількість рослин? 
Із чого вони виростають?

— Як розмножуються квіткові рослини, ми дізнаємося сьогодні на 
уроці. Органом розмноження квіткових рослин є квітка. Плід з насін-
ням утворюється з квітки лише після запилення пилком. Як це відбу-
вається в природі?

Давайте з вами заплющимо очі і помандруємо на лісову поляну,  
у сад, на луг. Там світить яскраве сонечко, цвітуть дерева, квіти. Повіває 
легенький вітерець, який лоскоче обличчя. Хто весело літає над росли-
нами? (Бджоли, комахи, метелики, джмелі)

— Так. Це різні комахи збирають із квіток солодкий сік — нектар. 
Крім нектару, у квіток є пилок. Коли комаха сідає на квітку, пилок по-
трапляє на її тіло. Комаха перелітає до іншої квітки і переносить на неї 
пилок. Так відбувається запилення. Бджіл, метеликів, джмелів назива-
ють комахами-запилювачами.

але не всі квіти яскраві, великі і мають запах. Тому багато квітів за-
пилюються вітром. Вітер переносить жовтий пилок над посівами пше-
ниці, вівса... Вітром запилюються і дерева: дуб, вільха, береза. Плоди за-
хищають насіння.

Давайте розглянемо колекції плодів і насіння.

Гра «Розпізнай плід і насіння»
— На що схожі плоди клена, ясена? (На крильця. Вони переносять-

ся вітром.)
— а як розповсюджуються плоди горобини, калини, обліпихи? Вони 

ж такі привабливі! (Птахами)
— Плоди і насіння рослин дуже різноманітні. Вони можуть бути ве-

ликими і твердими, як у горіха, дрібними і легкими, наче порошинки, 
як у тополі. Великі й соковиті плоди ростуть на наших яблунях і грушах. 
Вони дуже поживні й багаті на вітаміни, а тому їх охоче поїдають як люди, 
так і птахи та звірі. Насіння не пошкоджується в них у шлунку. Потрап-
ляючи разом з послідом у ґрунт, воно проростає.

Отже, давайте проведемо вікторину.
— Для чого рослині квітка?
— Що з неї утворюється?
— Чому після дощової весни урожай яблук, слив, груш невисокий?
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— Як запилюються рослини?
— Як допомогти пернатим друзям взимку?

2. Слухання вірша з екрана телевізора «Крилате насіння».
Кружляє над нами
Насіння крилате,
радіє насіння,
Що вміє літати.
Це клени високі
З осінньої гілки
Синів проводжають
В далеку мандрівку.
І згадують сумно
Дерева бувалі:
Колись і вони
Над землею літали.
— Ми знову знялись би,
Як наше насіння,
Та роки не ті,
І тримає коріння.
Кружляє у небі
Насіння крилате,
радіє насіння,
Що вміє літати.
Одна насінина
З кленової крони
Довірливо сіла
Мені на долоню.
І каже: — Я довго
Блукала над містом,
але на асфальт
Не наважилась сісти.
Благаю, мій друже,
Якщо це не важко,
Візьми й посади мене
В землю, будь ласка.
Я виросту кленом
У нашому краї
І листом зеленим
Тебе привітаю.

3. Технології інтерактивного навчання «Мікрофон», «Мозковий 
штурм».
— Чому насінина не наважилась сісти на асфальт?
— Які умови потрібні насінині для проростання, для росту і розвит-

ку рослин?
4.  Практична робота.
1) розгляд насінини квасолі.
2) Демонстрація дослідів, описаних у підручнику (С. 122) учнями, 

які утворили три групи «Паросток», «Тепло», «Повітря» у вигляді  
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прес-конференції. (Завдання для дослідів учні отримали заздалегідь. 
Спостерігали за проростанням насіння.)
— Чому не проросло насіння у холодному місці? (Бо для проростан-

ня насіння потрібне тепло.)
— Чому не проросло насіння квасолі, коли воно було залите водою? 

(Не було повітря.)
— Чи проросло насіння, коли воно було покладене на зволожену тка-

нину, накрите такою самою тканиною і поставлене у тепле місце? Чому? 
(Було тепло, повітря і вода.)

Обговоривши інформацію, експерти оцінюють результати дослідів,  
і учасники доходять висновку: для проростання насіння потрібні такі 
умови: вода, тепло, повітря.

Фізкультхвилинка
5.  Демонстрація дослідів, описаних у підручнику (С. 123) і проведених 

учнями-дослідниками в живому куточку за один-два тижні у супро-
воді бесіди, яку організували журналісти (за допомогою вчителя).
— Чому пожовтіла і зів’яла рослина, яку не поливали? Яка ж умова 

необхідна для росту рослин? (Вода)
— Чому паросток, який був накритий склянкою, має поганий ви гляд? 

(Не вистачало повітря)
— Чому загинув паросток, коли його поставили в холодильник? (Не 

було тепла)
— Подивіться записи на дошці і зробіть висновок, які загальні умо-

ви потрібні для проростання насіння і для подальшого росту і розвитку 
рослин. (Вода, повітря, тепло)

— Якого кольору стало листя паростка квасолі, який стояв у темній 
шафі, хоча там йому було тепло, його поливали й у шафі є повітря? (Жов-
того)

— Яка ж четверта умова життя рослин? (Світло)
— Подивіться на останні досліди і зробіть висновок, чим відрізняєть-

ся паросток квасолі, який посадили у прожарений промитий пісок, від 
парост ка, який росте у звичайному ґрунті. Чому він такий слабкий, від-
стає в рості, хоча їх обох поливали, розпушували ґрунт і пісок, трима-
ли на світлі?

— Яка ж п’ята умова необхідна для життя рослин?
— Пригадайте, що рослини беруть з ґрунту.
Експерти роблять загальні висновки з усіх дослідів, які умови потріб-

ні для росту і розвитку рослин. Записують на дошці: тепло, світло, вода, 
повітря, поживні речовини.
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6. Як виростити нову рослину без насіння?
1) розповідь вчителя з елементами бесіди з використанням гербарію.
2) робота з підручником за завданнями.
• Прочитайте в тексті (С. 124), які рослини розмножуються бульбами, 

цибулинами, кореневищами, як розмножується малина;
• розгляньте малюнок (С. 125), перелічіть способи розмноження рос-

лин; з’ясуйте, яка садова рослина розмножується відводками.
3) робота з таблицею «розмноження рослин».

V. Закріплення вивченого матеріалу

Гра «Назвіть зайве слово»
— Бульбами розмножуються картопля, горох, цибулина, мак, про-

лісок, тюльпан.
— Стеблом розмножуються верба, смородина, нарцис, аґрус.
— Насінням розмножуються огірок, кріп, цибуля, горох, малина, су-

ниця, абрикос.

VI. робота в зошиті (С. 27–28)
Vіі. Підсумок уроку
Продовжте речення.
— Органом розмноження квіткових рослин є... 
— Запилення відбувається за допомогою... 
— Щоб рослина добре росла й розвивалася, їй потрібні... 

VIII. Домашнє завдання
1) Опрацювати статті підручника (С. 120–125), читати і переказувати, 

відповідати на запитання.
2) Виростити нову кімнатну рослину за допомогою одного із способів, 

що вивчали сьогодні.

УроК 18
тема. довкілля рослин.  
Як рослини пристосувалися до різних умов життя

мета: формувати елементарні поняття про довкілля рослини, необхід-
ні умови росту і розвитку рослини; уявлення про окремі ознаки присто-
сування рослин до спеки, нестачі вологи, світла, надміру вологи; вміння 
розрізняти ознаки пристосування окремих рослин до різних умови жит-
тя; виробляти вміння цілеспрямовано сприймати ознаки об’єктів приро-
ди, встановлювати функціональні зв’язки будова — функція у природі; 
виховувати спостережливість, допитливість, прагнення пояснити сприй-
няття в природі, доводити свою думку.

обладнання: малюнки із зображенням довкілля рослин, гербарії, таб-
лиці.
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Хід уроку

і. Хвилинка спостережень
— Який сьогодні день?
— Чи помітили, які дерева ростуть біля школи?
— Що росте під деревами?

II. Перевірка домашнього завдання
1. Чи можна виростити нову рослину без насіння? Яким чином?
2. Назвіть усі способи розмноження рослин без насіння.
3. Що таке живець? Які рослини розмножуються живцями?
4. Які рослини розмножуються бульбами, цибулинами?
5. Гра «Вставте пропущене слово».

— Картопля, жоржини розмножуються...
а цибуля, тюльпани, нарциси — ...

6. Запишіть, з яких органів рослин виростають:
• картопля, жоржини (з ...);
• тюльпани, нарциси, підсніжники, цибуля (з ...);
• квасоля, перець, огірок (із ...).

ііі. Повідомлення теми і мети уроку
IV. Вивчення нового матеріалу

1. Бесіда.
— На які частини поділяється природа?
— Що належить до неживої природи? а що до живої?

2. «Мозковий штурм», «Мікрофон».
1) Що означає довкілля?
2) Що є довкіллям рослин?
3) Кросворд «Довкілля».

1 д

2 о

3 в

4 к

5 і

6 л

7 л

8 я

1.  Вони вдягаються тоді,
 Коли теплінь приходить,
 а роздягаються тоді,
 Коли теплінь відходить. (Дерева)
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2.  Всі його люблять,
 Всі його чекають,
 а хто на нього дивиться —
 Кожен скривиться. (Сонце)
3.  Усі рослини й тварини вживають,
 У кожній хаті її мають. (Вода)
4.  Зимувати пташка буде,
 З синім пір’ячком вона.
 Добре знають її всюди,
 До вподоби їй зима. (Синичка)
5.  Чим ми дихаєм? (Повітрям)
6.  Найрозумніша істота на Землі. (Людина)
7.  Хто на рік чотири рази перевдягається? (Земля)
8.  раз у рік, на новорічні свята
 Лісова красуня буде в хаті. (Ялинка)

Обговоривши запропоновані відповіді, експерти дійшли висновку: 
довкілля — це все, що нас оточує, і рослини зокрема.

Це і тихі травневі ночі, що пливуть на крилах солов’їних пісень.  
Це і біле латаття, що на замріяній річці вмивається джерельною во-
дою. Це і килим з первоцвітів, що яскравіє під шатами крислатих дубів.  
Це і тендітні квіти сон-трави, що дивляться на тебе, долаючи полуденну 
дрімоту. Це і смарагдові ліси з багатою рослинністю, сріблясті стрічки рі-
чок, безмежні поля, квітучі сади. Це і голубе небо, чисте повітря, родюча 
земля з її мешканцями-комахами, птахами, звірами. Це й є довкілля.

3. робота з підручником.
• розглянути малюнок (С. 126).
• Знайти в підручнику, які умови потрібні для життя рослин (С. 127).
4. розповідь вчителя з елементами бесіди.

— Для життя рослин потрібні певні умови. Умови життя залежать від 
впливу різних факторів природи. Дуже важливу роль у житті рослин віді-
грають фактори неживої природи: світло, вода, температура, мінеральні 
солі. На рослини впливають також фактори живої природи: діяльність 
різних живих організмів, у тому числі й людини.

Світло необхідне для життя і росту рослин. Чому? У затінених рос-
лин пагони зблякнуть і стануть довшими і тоншими.

але не всі рослини потребують яскравого освітлення. Наприклад, 
квасенція, грушанка, тонконіг лісовий та інші рослини ростуть у тінис-
тих місцях. Листки цих рослин темно-зелені. У них велика кількість хло-
ропластів, здатних уловлювати розсіяне світло.

Тепло також необхідне для життя рослин. Одні рослини теплолюбні, 
інші — холодостійкі. Теплолюбні рослини походять з півдня. З культур-
них рослин це кукурудза, квасоля, гарбуз, огірки, помідори.
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Вода потрібна рослинам. але потреба у воді в різних рослин неодна-
кова. Наприклад, латаття живе у воді. рослини, подібні до капусти, рос-
туть на суші, але їм потрібно багато води. Кактуси та деякі інші рослини 
потребують невеликої кількості води. Це пояснюється тим, що ці росли-
ни накопичують запаси води в різних органах: кактуси — у стеблі, інші — 
у соковитих стеблах, в коренях.

Мінеральні речовини надходять у рослину з ґрунту; з них рослинам 
найбільш потрібні ті, в яких містяться азот, фосфор і калій.

Крім того, на рослини впливають живі організми — тварини, інші 
рослини та мікроорганізми. Тварини живляться рослинами, запилюють 
їх, розносять плоди і насіння. Великі рослини можуть затінювати мен-
ші. Деякі рослини використовують інші, як опору. Крім того, рослини 
змінюють склад повітря. Як? розкажіть.

— Кореневі системи рослин закріплюють схили ярів, горбів, річко-
вих долин, захищаючи ґрунт від руйнування. Лісові насадження захища-
ють поля від зсувів.

6. робота в зошиті (С. 31, завдання 1, 2).
7. Пристосування рослин до різних умов життя.

— Умови життя рослин дуже різноманітні. Одним рослинам потрібно 
багато вологи. Такі рослини живуть на болотах, на берегах річок, озер. Ін-
шим рослинам вологи потрібно менше, і вони ростуть на піщаних ґрун-
тах, у безводних пустелях.

Ті рослини, яким треба багато світла, заселяють відкриті безлісі пло-
щі. а є й такі рослини, які можуть рости в густому темному лісі.

1)  розглянемо рослини, зображені на малюнку підручника (С. 128). Вони 
ростуть у посушливих місцях. Назвіть ці рослини.
— Як ви думаєте, що їм допомагає витримувати спеку і нестачу во-

логи? (Коріння, листя, гілля)
— розглянемо гербарії рослин.
Деякі рослини сухих місць мають дуже довге коріння. Наприклад, ко-

рені верблюжої колючки, що росте в пустелі, досягають 20 метрів. Ними 
рослини можуть діставати воду з глибоких шарів землі.

Ось ще одна рослина, що живе на сухих місцях,— очиток (мал. на С. 128).  
Він росте серед каміння, на сухих схилах, на піску. В очитка коріння ко-
ротке. Проте рослина легко переносить посуху. Якщо її принести в кім-
нату, вона довго не засохне. Як ви думаєте, чому? Яке в нього листя? 
(М’ясисте)

— Під час дощу рослина корінням убирає багато води, яка рятує її від 
загибелі в посушливу пору.

Які ще рослини гербарію мають соковите, м’ясисте листя? (Молоди-
ло, заяча капуста)

— Які ви знаєте кімнатні рослини з м’ясистим листям? (Кактус, алое)
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— Це рослини пустель і сухих степів. Вони запасають вологу у тов-
стому листі.

2) рослини вологолюбні.
— Як ви думаєте, де вони ростуть? (На вологих місцях, на заболочених 

луках, берегах річок, струмків, озер, у воді)
— Які ви знаєте вологолюбні рослини? (Калюжниця, біле латаття, 

жовті глечики)
— Давайте розглянемо ці рослини в альбомі «рослини моєї місце-

вості».
— Яке у них стебло? (Гіллясте, соковите)
— Яке листя? (Велике)
— Так. Широкі або довгі листки випаровують воду, яку всмоктує ко-

ротке коріння.
3) рослини світлолюбні й тіньовитривалі.

— Одним рослинам треба багато світла — це світлолюбні рослини. 
Інші добре ростуть у тіні — це тіньовитривалі рослини.

Робота в групах «Світло», «Тінь».
Група «Світло» розглядає рослину, що виросла на просторі.
Група «Тінь» розглядає рослину, що виросла в густому молодому со-

сновому лісі.

Запитання до учнів:
— Який стовбур у рослин? Чому?
— Які нижні гілки у дерев? Чому?
— Які верхні крони сосон? Чому?
Учні у групах обговорюють поставлені завдання і доходять висновків.

• У першому випадку рослина виросла на просторі. Гілки її добре ос-
вітлені сонцем. Тому вони всі живі. Дерево галузиться, росте вшир.

• У другому випадку дерево має високий стовбур, на верхівці — крона 
з живих гілок. Усі нижні гілки засохли. До них не доходило світло.

4) робота з підручником (С. 128).
Знайти в підручнику відповідь на запитання:
— Завдяки яким ознакам рослини добре ростуть у лісі під деревами?

V. Закріплення й осмислення матеріалу
1. Складання таблиці «Пристосування рослин до різних умов життя».

рослини

Посушливі місця Болота Ліси

Довге коріння, вузькі, 
жорсткі, опушені, товсті 
і м’ясисті листки

Коротке коріння, ши-
рокі або довгі листки

Широкі, великі листки
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2. робота в групах.

Учні об’єднуються в групи «Світло», «Тепло», «Волога», «Ґрунт».

робота в групах проводиться за опорними схемами «Що потрібно 

рослинам?» (див. додаток). 

Використання інтерактивної технології «Навчаючи — вчуся».

Організація роботи

1) Підготувати картки з опорними схемами на кожного учня одноймен-

ної групи.

2) роздати кожному по одній картці.

3) Запропонувати учням:

• протягом кількох хвилин ознайомитися з інформацією, що містить-

ся на картці;

• ознайомити зі своєю інформацією однокласників з іншої групи. Учень 

повинен одночасно говорити з однією особою;

• уважно слухати інформацію інших, запам’ятати якомога більше; якщо 

потрібно, зробити записи;

• коли всі поділилися тим, що їм відомо, й отримали інформацію, хай 

вони розкажуть у класі, про що довідалися від інших.

 Розміщення груп

Світло Тепло Волога Ґрунт

— Одержимо інформацію для всього класу:

    світлолюбні

    тіньолюбні

а) рослини   тіньовитривалі 

    теплолюбні 

    холодолюбні

    вологолюбні

б) рослини   які потребують мало вологи

   які потребують достатньо вологи

в) Ґрунт  
родючий (із перегноєм, із мінеральними солями)

   неродючий (бідний на поживні речовини)

VI. Підсумок уроку. оцінювання учнів

Vіі. Домашнє завдання

1) Опрацювати статті підручника (C. 126–128).

2) Виконати завдання в зошиті (C. 31, завдання 3).
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Світлолюбні (степові й лучні трави, пшениця, 
сосна,...)
Тіньолюбні (копитняк, квасениця, анемона, па-
пороть, лісові рослини,...)
Тіньовитривалі (суниця, липа, ялина,...)

додаток

світло

хлорофіл (зелений)

У хлорофілі — сила для рослин 
(енергія)

Без світла не 
буде квітів  

і плодівр

тепло

Теплолюбні
Холодолюбнір

ҐрунтВолога

мало

достатньо багато

кактус ялина очерет рогіз

родючий

Неродючий

Коріння  
у ґрунті у по-

шуках вологи, 
поживних ре-

човин
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УроК 19
тема. Чи можуть рослини захищатися. охорона рослин

мета: формувати уявлення про ознаки пристосування рослин до 
винищення тваринами і людьми, про причини зникнення рослин  
у природі та шляхи їх збереження; вміння розрізняти ознаки пристосу-
вання в окремих рослин до знищення; формувати вміння використо-
вувати знання у новій ситуації, спілкуватися в процесі спільної діяль-
ності; виховувати здатність сприймати красу природи, потребу її охо-
роняти й примножувати; провести контроль навчальних досягнень за 
темою «рослини».

обладнання: малюнки із зображенням рослин, гербарії, картини.

Хід уроку

і. Перевірка домашнього завдання
1. — Що означає слово довкілля?

— Що є довкіллям для рослин?
— Чи однакові умови життя рослин на Землі?
— Завдяки яким ознакам рослини пристосувалися до надміру во-

логи?
2. Гра «Продовжте речення».
• Необхідні умови для життя рослин — це... 
• рослини пристосувалися — це означає... 
• На рослини постійно впливає... 

іі. актуалізація опорних знань учнів
1. Слухання вірша по освітньо-науковому каналу «рідна земле!».

О, земле рідна! Боляче в душі
За ту збіднілу фауну і флору.
І сором за душевних тих сліпців,
Що нівечать безцінну твою вроду.
Сліпців, котрі не втямили азів,
Що справжнє щастя — в килимах із квітів,
У сріблі рос, у золоті хлібів
І кришталях оцих джерелець світлих...
Прости нас, Земле, нас, людей століття,
Яке надбало стільки лиходій, що вистачить
На кілька поколінь.
а може, й ні. Не буде поколінь
Унаслідок людської перемоги над всім живим,
Що просить допомоги.
Прости нам, Земле, все ж таки прости,
Бо голова всьому живому — ти.
Можливо, розум людства не засне,
І він прокинеться й тебе спасе.
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2. Бесіда за змістом.
— Чому флора і фауна збідніли?
— Хто нівечить природу?
— Хто повинен зберігати красу природи?

III. Повідомлення теми і мети уроку
IV. Вивчення нового матеріалу

1. розповідь вчителя з елементами бесіди.
— рослинний світ багатий і різноманітний.
рослинами на Землі живиться багато тварин, люди постійно вико-

ристовують не тільки культурні рослини, які самі вирощують, а й дико-
рослі як їжу, ліки, корм для тварин.

— Чому ж рослини не зникають зовсім?
— Чи можуть вони самі захищатися від знищення?
(Використати гру «Мікрофон». Обговорення припущень і здогадок. Склас-

ти схему захисту рослин.)

Отруйна 
речовина

Засоби захисту 
рослин

Велика кількість 
насіння

Шипи, 
колючки

Гіркий 
смак

— рослини коренями проростають до одного місця і не можуть «утекти». Так 
вони використовують засоби захисту. Які? (Розмножуються кореневищем.)

— Як ви думаєте, що це за рослини? (Пирій, осот)
2. Про інші засоби захисту прочитаємо у підручнику (С. 129). розгля-

немо малюнки в підручнику.
3. Гра «Захисти себе».

— Я називатиму рослини, а ви подумайте і скажіть, чим вони захи-
щаються.

• Шипшина, троянда, ожина. (Колючки, шипи)
• Полин, чистотіл. (Гіркий смак)
• Лобода, щириця, осот. (Велика кількість насіння)
• Конвалія, осот. (Розмножуються кореневищем)

— Де ростуть ці рослини?

V. Закріплення матеріалу
1. Відгадайте загадки і розкажіть, завдяки яким ознакам ці рослини за-

хищаються від знищення.

Стоїть, колихається,
Червоною головою величається,
а як торкнешся, то кусається. (Будяк)

(На пустирях, пасовищах, понад дорогами росте висока, до 1 м, дуже колю-
ча рослина — будяк. Тварини обминають цю рослину, бо її колючки ранять.)
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Стоїть тичка, на тичці мазничка,
а в мазничці сто зеренець —
Хто відгадає, той молодець! (Мак)

(Рослина, яка має велику кількість насіння, що розвіває вітер.)

Дівчина по саду гуляла,
Квіточку зірвала
Та шпичку в рученьку загнала. (Троянда)

(Має колючки, шипи.)

Її усякий обминає,
Не дерево, а листя має.
Лиш доторкнеться до долонь —
То припече, немов вогонь! (Кропива)

(Жалиться. Використовують у медицині як лікувальний засіб.)

Цвіту я пишним духмяним цвітом,
В затінку гілок сховаю всіх літом,
Для захисту колючки маю,
Тому мене й не чіпають! (Акація)

2. Цікавинки.
рОСЛИНИ-СИНОПТИКИ

1) Акація. Перед дощем бджоли обліплюють дерево, а в суху погоду їх 
набагато менше.
Якщо вранці квітки жовтої акації різко пахнуть, знайте, що це на грозу.

2) Будяк. Перед дощем його колючки щільно притискаються до голів-
ки і стають «незлими».

3. робота в зошитах (С. 31, завдання 4, 5).

Фізкультхвилинка
VI. охорона рослин

1. Слухання вірша.
Збережи калину,
Підбіл, конюшину.
Не зривай байдуже
Хвощ і деревій.
Збережи їх, друже,
Чуєш же, будь ласка,
Зберегти зумій.

— Чому ми повинні берегти рослини?
— Чи було б життя на Землі без рослин?

2. Люди змінюють умови життя рослин, осушують болота, розорюють 
нові поля, вирубують ліси. Тому багато дикорослих рослин зникли 
або стали рідкісними.
Знищити природу легко, а зберегти важко.
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робота з підручником (С. 130–131).
Учні читають текст. Об’єднуються в пари. Обмінюються думками за 

питаннями.
— Чому багато дикорослих рослин стали рідкісними?
— Назвати рідкісні рослини, які ти знаєш.
— Що роблять для збереження рідкісних рослин у нашій країні?
— Назвати рослини, занесені до Червоної книги.
— Що ще створено для охорони природи? (Заповідники, зоопарки)
— Які вчинки дітей і дорослих у лісі тобі подобаються? Чому?
Експерти оцінюють думки учнів.

3. розглянути рослини, занесені до Червоної книги, за гербарієм.

VII. складання правил поведінки на природі
1. Кожна жива травинка, кожний листок виділяє в повітря кисень. Ним 

ми дихаємо, без нього немає життя.
 Не топчіть, не зривайте рослини!
2. Найкраща квітка — та, що квітує там, де зросла. Не губіть її!
3. Не галасуйте у весняному лісі, не вмикайте надто голосно музику. Ви 

злякаєте пташку, вона злетить із гнізда. Яєчка, які вона насиджува-
ла, захолонуть, із них ніколи не виведуться пташенята. Краще пос-
лухайте голоси лісу.

4. Найчистіша і найсмачніша вода — джерельна. Подивіться, як схи-
ляються над джерелом трави і квіти, кущі і дерева. Вони оберігають 
його від посухи, захищають від пилових бурь. Не каламутьте і ви дже-
рело. Охороняйте його чистоту!

5. Викинута консервна банка, скло можуть поранити лісового звіра і призвес-
ти його до загибелі. Нагріте сонцем скло може стати причиною пожежі!
Не залишайте після себе сміття у лісі.

VIII. Закріплення матеріалу
1. — Для чого створено Червону книгу?

— Чому необхідно охороняти природу?
— Які заповідники створено на Україні?
— Назвіть правила поведінки в природі.

2. Екологічний суд над людиною.
Діючі особи: суддя — Зубр; обвинувач — Тур; потерпілі — рослини; ад-

вокат-захисник — Собака; присяжні засідателі — всі, хто знаходиться  
в класі.

С у д д я. Прошу уваги! Судове розслідування починається. Слово 
надається головному обвинувачувачеві.

Т у р. Мені важко говорити. І не тільки тому, що мене вже давно не 
існує на світі. Я боюся, що багато видів тварин і рослин зникнуть так, як 
зник мій вид.
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Я звинувачую Людину в тому, що вона знищила дуже багато тварин, 
рослин, птахів.

Де б не з’явилась Людина, вона завжди що-небудь знищує чи кого-
небудь убиває. (Звертається до Людини) а що робиться зараз? Отруєно 
повітря, ріки... Подивіться! Зупиніться! Подумайте!

З у б р. На яке покарання, на вашу думку, шановний Туре, заслуго-
вує Людина?

Т у р. Вона покарана і продовжує карати сама себе. але про це — піз-
ніше.

З у б р. Послухаємо свідків — квіти.
М а т и - й - м а ч у х а. І нас також все меншає й меншає. Приро-

да і нам веліла зацвітати дуже рано. І Людина, скучивши довгою зимою 
за квітами, просто зриває нас, щоб потримати яку-небудь квітку в руках. 
Зірве, зімне пальцями, а потім викине! а ми могли б їй допомогти, якби 
нас зривали за всіма правилами і в певний час, в певних місцях.

У ч и т е л ь (до всіх). Про яку допомогу Людині говорить Мати-й-ма-
чуха? (Це цілюща трава, з її листя виготовляють ліки від кашлю.)

К о н в а л і я. Вони рвуть мене, не замислюючись. але ж для того, 
щоб я зацвіла, з того дня, як насіннячко впало в землю, повинно прой-
ти 10 років! Хлопчик і дівчинка, які вступили до 1-го класу, встигнуть за-
кінчити школу!

З у б р. але ж вас, шановна Конваліє, рвуть і з лікувальною метою.
К о н в а л і я. Так. але часом невміло. а зривати мене можна лише 

навесні, тільки обережно. а колись люди на мою честь складали легенди, 
організовували свята. У деяких народів я була священною квіткою. Мною 
завжди цікавилися знахарі. До речі, зараз з мене виготовляють краплі для 
людей, які хворіють на серцеві недуги. а що ж я одержала за свою добро-
ту? Був час, коли мене можна було зустріти скрізь, а зараз я потребую охо-
рони.

З у б р. Наступний свідок — Дзвоник.
Д з в о н и к. У нас в країні 18 тисяч трав’янистих рослин. а скіль-

ки з них занесено до Червоної книги! Дзвоник, проліски, декілька видів 
тюльпанів і піонів, звіробій, сон великий, латаття біле...

З у б р. Ми слухали свідків. Після всього, що ми тут дізналися, що ж 
нам робити з людиною?

С о б а к а. Хочу ось що вам сказати. Те, що зробила людина з при-
родою, тяжкий злочин. але ж лише людина може щось виправити! Тіль-
ки людина створила Червону книгу, заповідники й охороняє їх. На наше 
щастя, люди на Землі різні, тож кому, як не вам, шановний Зубре, про 
це знати?

З у б р. Так, не заперечую. Тільки завдяки людині мені вдалося ви-
жити.
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В с і. Який жах!
Невже в майбутньому на світі
Не будуть квітнуть дивні квіти?
Конвалії й фіалки ніжні,
І вісник березня — підсніжник?
Невже ми більше не побачим,
Як сон-трава росою плаче?
Троянда степу, квітка мрії,
Жар-цвітом землю не зігріє?
Ми всі — господарі природи,
Тож збережемо її вроду.

Суддя виносить вирок людині.

рятувати чисте повітря.
рятувати воду — в морях, океанах,
В малих і великих річках.
рятувати рідкісних птахів —
Не всі ще породи, а ті,
Що зникають, у полях,
У лісах, у луках.
рятувати злаки, а потім
рятувати квіти.
рятувати світанки —
рятувати тишу, щоб
В тиші мовчати й радіти.
рятувати вулиці від голосних двигунів.
рятувати землю. а потім
рятувати небо.
рятувати мрії солодкий мотив.
рятувати ніжність.
Від кого рятувати?
Від себе.
Поки ще не пізно і можна
Хоч щось зберегти.

Л ю д и н а
Все на землі, все треба берегти:
І птаха, й звіра, і оту травинку.
Не чванься тим, що цар природи ти,
Бо врешті, ти — лише її частинка.

Т у р
Так, частка — невелика і залежна,
Цю істину сприймай беззастережно.
Якщо береш, то треба віддавати,
Коли й надалі хочеш царювати.

У ч и т е л ь
Поки в небі є свято веселок і крил,
Поки є на Землі і роса, і колосся,
Я живу.
Поки є ріка Случ і могутній Дніпро,
Поки віру плекаю, щоб добре — збулося,
Я живу.



378 Усі уроки природознавства. 1–4 класи

Поки засклено щебетом пташки вікно,
Поки тиша овіює явір гіллястий,
Я живу.
Поки в думках моїх день, що вигас давно,
Поки є кому вранці промовити «Здрастуй!»,
Ми живем!

Виконується пісня «Буду я природі вірним другом».

IX. Підсумок уроку
1. Тестування.

ТЕСТ ДО ТЕМИ «рОСЛИНИ»
Виберіть та підкресліть правильні відповіді на запитання.

1) Для чого потрібні заповідники?
а) Щоб зберігати рідкісні та зникаючі види тварин та рослин;
б) для відпочинку людей;
в) для полювання на диких тварин.
2) Чому дерева необхідні для природи і життя людей?
а) Дерева мають гарний вигляд у різні пори року;
б) з деревами пов’язане життя тварин;
в) очищують повітря від пилу;
г) виробляють кисень, необхідний для дихання живих організмів;
д) дають деревину.
3) Які рослини допомагають від застуди?
а) Мати-й-мачуха; б) грицики; в) калина; г) малина; д) кульбаба.
4) Назвати ознаки живих організмів.
а) Живляться, ростуть, дихають;
б) дихають, розмножуються, відмирають;
в) живляться, дихають, ростуть, розмножуються і відмирають.
5) Щоб рослина росла й розвивалася, їй потрібні:
а) поживні речовини, вода;
б) поживні речовини, вода, повітря, тепло і світло;
в) вода, повітря і тепло.
6) Клен розмножується:
а) цибулиною; б) живцями; в) насінням; г) листком.
2. Вікторина.
1) Скільки загинуло б квіткових рослин, якщо кожний учень вашого 

класу зірвав би 5 штук? а якщо 10 штук? (Який висновок можна зро-
бити?)

2) Чому багато рослин не утворюватимуть плодів, якщо діти ловитимуть 
метеликів?

3) Що станеться з деревами, якщо в лісі стане мало птахів?
4) Чому багато видів дикорослих рослин стають рідкісними?
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5) Які рідкісні рослини ти знаєш?
6) Як треба поводитися в природі, щоб не заподіяти шкоди рослинам?
7) Що робиться в нашій країні для охорони рослин?
8) Що дає тобі природа?
9) Які лікарські рослини ти знаєш? Як потрібно їх збирати?

Оцінювання учнів.

X. Домашнє завдання
1. Прочитати текст (С. 129, 131), дати відповіді на запитання, постав-

лені в кінці тексту.
2. Виконати завдання в зошиті (С. 31, завдання 5–6) .

УроК 20
тема. Як розрізняють тварин. тварини — живі організми

мета: формувати уявлення про значення тварин у природі і цін-
ність їх для людей, про види тварин, про особливі ознаки тварин; 
розвивати вміння розрізняти тварин одного і кількох видів; форму-
вати вміння міркувати за аналогією, порівнювати; виховувати оцін-
не ставлення до власних вчинків та вчинків інших людей у ставлен-
ні до природи.

обладнання: таблиці, малюнки із зображенням тварин різних видів.

Хід уроку

і. Підсумки фенологічних спостережень
С и н о п т и к. Синоптики повідомляють: температура повітря сьо-

годні — 6 °C, вітер — північно-східний, небо — похмуре. Запишіть все це 
в зошити. а щоб урок минув приємно, приніс вам задоволення, подаруй-
те одне одному усмішку, а на вушко скажіть приємний комплімент. Хай 
сонечко дарує вам своє тепло. Попутного вам вітру!

Вправа «Мікрофон».
Закінчіть речення: «Від сьогоднішнього уроку я очікую...».
Очікувані результати (фіксуються на дошці)

• довести, що тварини належать до живої природи;
• з’ясувати, яке значення для людей мають тварини;
• дізнатися, як люди розрізняють тварин;
• зрозуміти, чим відрізняються тварини різних видів;
• навчитися помічати, що тварини — наші менші друзі, і виховувати  

в собі бережливе ставлення до них.
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іі. актуалізація опорних знань
1. Бесіда.

— Що належить до живої природи, крім рослин?
— Що спільного між рослинами і тваринами?
— Яке значення мають тварини в природі й житті людей?

2. розгадування кросворда «Тварини».

1 т

2 в

3 а

4 р

5 и

6 н

7 и

По горизонталі:
1.  Коло бабусі сидить у кожусі,
 Проти печі гріється,
 Без водички миється. (Кіт)
2.  Герой мультфільму «Ну, постривай!». (Вовк)
3.  Голодна — мукає, сита — жує,
 Всім дітям молоко дає. (Корова)
4.  Дуже довга в неї шия,
 Ще й смугаста, як змія.
 Через це через паркан
 Заглядає, наче кран. (Жирафа)
5.  Герой казки І. Франка «Фарбований...». (Лис)
6.  Хто у африці живе,
 Цілий день банан жує?
 Дражнить всіх мале звірятко.
 Хто це, діти?.. (Мавпенятко).
7.  Зубатий приятель Чебурашки. (Крокодил)

По вертикалі, якщо ви дали правильні відповіді на запитання крос-
ворда, отримаєте назву частини живої природи. (Тварини)

IV. Повідомлення теми і мети уроку
V. робота над новим матеріалом

1. розповідь учителя з елементами бесіди.
— Світ тварин багатий та різноманітний. Як ви гадаєте, де живуть 

тварини? (Відповіді учнів.)
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— Отже, тварини живуть усюди: в океанах і морях, у лісах, на луках, 
у пустелях, горах.

2. розгляд малюнків із зображеннями тварин.
— Чим відрізняються дятел, лисиця, бджола, жаба, гадюка?
— Як вони рухаються?
Твердження. Якщо тварини відрізняються між собою за формою тіла, 

розмірами, зовнішнім виглядом, забарвленням, то говорять, що вони на-
лежать до різних видів.

— Пригадайте, що таке вид.
— Порівняйте ластівку сільську і міську. Чим вони відрізняються?
— Отже, тварини одного виду подібні, а тварини різних видів зовсім 

не схожі між собою або різняться.
3. Повідомлення експерта.

— На Землі відомо близько 2 млн видів тварин, а в Україні живе по-
над 50 000 видів.

Особливими у тварин є ознаки, яких не мають інші організми. Тва-
рини переміщуються. Як?

Тварини

бігають

літають плавають

повзають стрибають

— Цих ознак немає у рослин. Ними рослини різняться від тварин.
4. «Мозковий штурм».

— Уявіть собі, що в природі зникли тварини. До чого це призведе?
5. Фізкультхвилинка.
6. Хвилинка-цікавинка.

1 - й  з н а в е ц ь  т в а р и н. Найбільший птах — страус: заввиш-
ки 2,7 м, 90 кг маси тіла. Найменша з пташок у світі — колібрі: маса 1,5 г,  
тобто вона в 50 тис. разів легша за страуса.

2 - й  з н а в е ц ь  т в а р и н. Найвища тварина — жирафа, її зріст — 
до 5 м.

Найменша тварина — землерийка, її малятко важить не більше 2 г.
Найбільші тварини — блакитні кити: маса 150–180 т, завдовжки 33 м.

7. робота за підручником (С. 131–133).
1) Читання статей.
2) розгляд ілюстрацій.
3) Відповіді на запитання.
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8. Заповнення таблиці на дошці.
Двоє учнів заповнюють таблицю, решта перевіряють її, коментують 

та доповнюють.

рослини і тварини

Спільні та подібні ознаки

Відмінні ознаки

Живлення рух

рослини рослини

Тварини Тварини

Спільні ознаки: дихають, живляться, ростуть, розвиваються, розмно-
жуються, вмирають.

Відмінні ознаки:
• рослини їжу створюють самі. Не переміщуються з одного місця  

в інше, але деякі органи рухаються.
• Тварини живляться рослинами або іншими тваринами. Переміщу-

ються з одного місця на інше.

V. рефлексія
— З якою темою ми познайомились на уроці?
— Чи досягли ви очікуваних результатів?
— Що особливо сподобалось під час уроку?

Vі. Домашнє завдання
1) Опрацювати план статті підручника (С. 131–133).
2) Провести спостереження за тваринами, що живуть у вас вдома.

План спостереження
а) Назва тварини.
б) Як рухається, переміщується.
в) Як і чим живиться.

УроК 21
тема. різноманітність тварин у природі

мета: розширити поняття звірі, птахи, комахи; сформувати елемен-
тарні поняття риби, земноводні, плазуни; вміння розрізняти тварин цих 
груп; формувати вміння визначати істотні ознаки тварин, знаходити зай-
вий об’єкт серед їх сукупності, класифікувати, розвивати уяву; вихову-
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вати допитливість, пізнавальний інтерес, прагнення дітей до самовира-
ження й самореалізації у пізнавальній діяльності.

обладнання: таблиці, ілюстрації різних тварин, картки із завданнями.

Хід уроку

і. Хвилина спостережень
— Що можна сказати про погоду сьогодні?
— Який зараз місяць?
— Що вам відомо про назву місяця?
— Які зміни сталися в неживій природі?
— а в живій?
розкажіть про спостереження за домашньою твариною.

іі. тестові завдання
1) Який птах мешкає у нас і влітку, і взимку?
а) Іволга;
б) синиця;
в) сойка.
2) Хто взимку змінює колір хутра?
а) Ведмідь;
б) заєць;
в) бобер.
3) Що являє собою зимова посуха?
а) Промерзання водоймища до дна;
б) довгі, безсніжні морози;
в) час, доки немає снігового покрову.

ііі. актуалізація опорних знань учнів
Бесіда.
— Чим тварини відрізняються між собою?
— За якими ознаками вчені поділяють тварин на групи?
— Які групи тварин ви знаєте?

IV. оголошення теми і завдань уроку
— Сьогодні на уроці ми познайомимось із різноманітністю тварин  

у природі, навчимось розрізняти їх за групами.

V. опрацювання нового матеріалу
1. різноманітність тварин (робота в малих групах).

Головуючий кожної групи підходить до столу і виймає із скриньки 
конверт. У конвертах — назва кожної групи.

1 група — «Комахи»;
2 група — «риби»;
3 група — «Земноводні»;
4 група — «Плазуни»;
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5 група — «Птахи»;
6 група — «Звірі».
Завдання для груп. Опрацювати відповідний текст у підручнику і під-

готувати коротку доповідь за планом.

План
1) Назва групи тварин.
2) Наведи приклад.
3) Особливості зовнішньої будови.
4) Істотні ознаки цієї групи.

Доповідь кожної з малих груп.
2. Фізкультхвилинка.

Повз по лісу їжачок,
В нього шубка з голочок.
Ніс багато грушечок,
аж болів йому бочок.
раз! Два! Три! Чотири! П’ять!
Зупинився спочивать.
Піклувався їжачок
Про маленьких діточок —
Чарівних, непосидючих,
Дуже милих і колючих.
Десять! Дев’ять! Вісім! Сім!
Грушечки ці ніс він їм.

3. Хвилинка-цікавинка.
З о о л о г. а чи знаєте ви, що...

• Найсильніша на Землі істота — не тигр, не лев, не слон, а жук-гной-
овик скарабей. Ця комаха підіймає і переносить на своїй спині ван-
таж, який у 850 разів важчий за масу її тіла;

• Шпак працює на добу 17 годин, ластівка — 18 годин, стриж — 20 годин;
• Кількість ікринок у риб сягає від кількох тисяч (форель) до кількох 

мільйонів (осетрові);
• У середині лютого ведмедиця народжує в барлозі одне–двох малят;
• ставкові та озерні жаби взимку зариваються в мул непромерзаючих 

водойм;
• Вужі зимують у підземних норах кротів, ховрахів, хом’яків.

VI. Закріплення та осмислення знань
«Мозкова атака» (робота в парах).
— Доведіть, що черепаха — плазун, хоча її тіло вкрите не лусочка-

ми, а панциром.
— Доведіть, що їжак, вкритий голками, належить до групи звірів.

VII. робота в зошитах (с. 32–33)
— Запишіть відповіді на запитання (завд. 1, 2).
— розподіліть тварин на групи (завд. 4).
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— Творча робота (завд. 3, 5, 7).
— Підпишіть малюнки (завд. 6, 8).

VIII. «Вікторина»
Завдання даються по черзі двом командам. Перемагає команда, що 

дасть найбільше правильних відповідей на запитання.
1) Найвища тварина землі. (Жирафа — до 5 м)
2) Хто важчий — найбільша акула чи слон. (Найбільша акула важча за 

слона у 5 разів.)
3) Найбільший птах у світі. (Африканський страус)
4) Найменший птах у світі. (Колібрі)
5) Які птахи прилітають до нас навесні? (Граки, шпаки, жайворонки)
6) Найбільший із ссавців, що існують у природі. (Синій кит)
7)  Назвіть найменшого із ссавців. (Землерийка, її вага — лише 2 г.)
8) Хто плаває швидше від усіх? (Меч-риба)
9) Який із ссавців пірнає глибше від усіх? (Кашалот)

10) Які тварини можуть швидко змінювати своє забарвлення? (Хамелео-
ни, молюски, деякі риби)

IX. Підсумок уроку
— Яка група тварин вам найбільше сподобалась і чому?
— Чи є у вас вдома тваринка?
— До якої групи вона належить?
— Чому ви так вирішили?

Х. Домашнє завдання
— Опрацювати статті «Звірі», «Птахи», «Плазуни», «Земноводні», 

«риби», «Комахи». Підготувати розповідь про улюблену тварину.

УроК 22
тема. Чим живляться тварини. ланцюги живлення

мета: формувати поняття рослиноїдна тварина, хижа тварина, всеїд-
на тварина; розвивати вміння розрізняти тварин за способом живлен-
ня; поглибити поняття ланцюгу живлення у природі; закріпити вміння 
складати найпростіші ланцюги живлення; формувати вміння аналізува-
ти об’єкти природи, встановлювати взаємозв’язки між ними; виховува-
ти бережливе ставлення до тварин на основі осмислення взаємозв’язків 
між ними.

обладнання: малюнки із зображенням тварин, таблички із напи-
сами.
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Хід уроку

і. Хвилинка спостережень
— Який стан неба сьогодні?
— Яка погода надворі?
— Які зміни сталися у природі?

іі. Перевірка домашнього завдання
Практична вправа «Зрозумійте співрозмовника».
— Поверніться до свого сусіда і розкажіть про свою улюблену до-

машню тваринку.
— Нехай ваш сусід упродовж хвилини перекаже почуте.
— Обміняйтеся ролями.
— Намалюйте тваринку вашого сусіда по парті.
— Обговоріть, що для вас було легшим: розповідати, слухати, пере-

казувати? а що важче?

ііі. актуалізація опорних знань
— На які дві групи поділяються тварини?

1. Гра «Продовжте ланцюжок».
а) Ведмідь, лисиця,...;
б) зозуля, голуб,...;
в) карась, щука,...;
г) корова, кінь,...;
д) індик, качка,... 
2. Відгадування загадок.
• Тварина рогата, а рогів багато. (Олень)
• В зеленім лісі проживає і довгий хвіст пухнастий має,
 Їй на місці не сидиться, а зовуть її... (лисиця).
• Влітку наїдається, взимку відсипається. (Ведмідь)

IV. Повідомлення теми і мети уроку
— За рахунок чого тварини живуть?
— Сьогодні ми дізнаємось з вами про те, на які групи можна поділи-

ти тварин за способом живлення.
До нас у гості завітали, як ви й здогадались із загадок, ведмідь, ли-

сиця, олень, які допоможуть нам розібратись, на які групи за способом 
живлення діляться тварини.

V. опрацювання нового матеріалу
1. розповіді звірів.

О л е н ь. Поживою для мене є трав’яниста і дерев’яниста рослин-
ність — чагарники, гриби та лишайники. Взимку я поїдаю лише пагони 
дерев та сухі трави. Часом виходжу на поле поласувати зеленою озими-
ною або ж сіном, яке спеціально заготовляють для мене у мисливських 
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господарствах. Так само живляться і косуля, лань, лось. Ми належимо до 
рослиноїдних (на дошці — табличка з написом «Рослиноїдні»).

Л и с и ц я. Живлюся я взимку найчастіше мишами, влітку — кома-
хами, жуками і личинками хрущів. Я виходжу на полювання здебільшого 
вночі. Завдяки своєму тонкому нюху й слуху я визначаю, де є пожива. До 
жертви підкрадаюсь нечутно. До моєї групи належать вовк, орел, ящірка, 
гадюка. Ми — хижі тварини (на дошці — табличка з написом «Хижі»).

В е д м і д ь. Я справжній хижак: великий, сильний. Та, як зустрінеть-
ся мені бджолине дупло чи кущ малини,— не омину, обов’язково пола-
сую. Білка, дика свиня, їжак і я належимо до групи всеїдних (на дошці — 
табличка «Всеїдні»).

Тварини

всеїдні рослиноїдні

хижі

Фізкультхвилинка
Вітер очерет гойдає
І додолу нагинає.
Вліво, вправо нахилив
Й знову, й знову закрутив.
раптом тихо жук підліз,
Потягнувся на весь зріст,
Свій почистив язичок
Й закрутився у вальсок.

2. Бесіда. Постановка проблемного питання.
— Я стверджую, що всі живі організми не взаємопов’язані між собою. 

Як ви думаєте, моє твердження хибне чи правильне?
Переконаємось у цьому на конкретних прикладах. Стрілочками по-

кажемо, хто чим живиться.
1)  Миша, гадюка, пшениця, орел.

Пшениця → миша → гадюка → орел.
2)  Попільниця, калина, сонечко.
 Калина → попільниця → сонечко.
3)  Вовк, гілки верби, косуля.

Гілки верби → косуля → вовк.
— Це ланцюжки живлення. Кожний ланцюг живлення складається із 

ланок. Які ланки у другому ланцюгу живлення? розгляньте ще раз жив-
лення і скажіть, що є першою ланкою живлення; другою; третьою.

— Правильним чи хибним було моє твердження? Ланцюги живлен-
ня не повинні перериватись.
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VI. Закріплення вивченого матеріалу
1. Гра «Відгадайте назви звірів за їх описом».
• У нього невелике тіло, носик витягнутий, лапки маленькі та корот-

кі, замість хутра у нього голки, всеїдний.
• Він великий, бурий, тіло вкрите хутром, лапи великі, всеїдний.
• Він великий, замість лап — копита, на голові у нього роги, рослино-

їдний.
• Вона невелика, хутро руде, на лапках хутряні подушечки, хижак.
• Він великий, хутро сірого кольору, хижак, проживає в лісі.
• Вона маленька, вертлява, хутро коричнево-рудого кольору.
2. рубрика «Цікаво знати».
• Найхвостатішою твариною на земній кулі є... курка. Її можна побачи-

ти лише в японському селі Кате, що розташоване на острові Сікоку.
• Їжак у стані сплячки може обходитись без їжі 236 днів. Ведмідь під 

час сплячки нічого не їсть протягом 6 місяців.
• Змії не мають вух. Вони сприймають звукові коливання язиком.
3. рубрика «Жива природа у задачах».

Задача 1. Доросла зозуля за 1 годину може з’їсти 100 гусениць. Скіль-
ки вона може з’їсти за 2, 3, 4 години?

Задача 2. Протягом дня шпак з’їдає 140 г їжі. Скільки кілограмів їжі 
йому потрібно на тиждень?

Задача 3. За одну ніч пташеня козодоя з’їдає 44 нічних метелики, од-
ного жука і 5 інших комах. Скільки всього комах з’їдає пташеня?

Задача 4. Верблюд може випити відразу 10 відер води. В одному від-
рі 10 л. Скільки літрів випиває верблюд відразу?

Задача 5. Щоб поїсти досхочу, леву потрібно 20 кг м’яса, причому він 
їсть 1 раз у 2 дні. Скільки кілограмів м’яса йому потрібно на 10 днів?

4. робота в зошитах (С. 33).
— розподіліть тварин за способом живлення (завд. 1) .
— Запишіть відповіді на запитання (завд. 2).
— Творча робота. Запишіть за зразком (завд. 3).
— Продовжте речення (завд. 4).
— Встановіть ланцюги живлення (завд. 5).

VII . Підсумок уроку
— Як поділяють тварин за способом живлення?
— Що таке ланцюг живлення?
— Які ланцюги живлення є в акваріумі?

Vііі. Домашнє завдання
Опрацювати статті з підручника «Чим живляться тварини», «Ланцю-

ги живлення». Переказувати матеріал, давати відповіді на запитання.
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УроК 23
тема. Як розмножуються тварини

мета: формувати уявлення про особливості розмноження комах, 
риб, земноводних, плазунів, птахів, звірів; вміння міркувати за анало-
гією, логічно будувати свою розповідь, працювати з текстом і малюнка-
ми підручника; виховувати пізнавальний інтерес до природи, відчувати 
моральну відповідальність за збереження природи.

обладнання: конверти із прислів’ями, приказками, кросворд, кар-
та України.

Хід уроку

і. «Бюро погоди»
— Сьогодні на території України очікується хмарна з проясненням 

погода. Подекуди пройде мокрий сніг. Температура повітря –1...–5 °C 
морозу. В наступні дні погода істотно не зміниться.

іі. Перевірка домашнього завдання
1. Тест.
1) Який ланцюг живлення правильний?
а) Яблуня → орел → синиця;
б) яблуня → плодожерка → синиця → орел;
в) синиця → орел → плодожерка.
2) Без чого не можуть жити тварини?
а) Повітря; сонце; ґрунт, вода, рослини;
б) повітря, вода, тепло, світло, ґрунт.
3) У природі завжди більше...: 
а) хижаків;
б) рослиноїдних тварин;
в) всеїдних тварин.
2. робота в парах.

На партах лежать конверти із прислів’ями та приказками.
Завдання. Поясніть, хто як живиться і до якої групи за способом жив-

лення належить.
• До меду тягнути ведмедя за вухо, а від меду — за хвіст.
• Ведмедя пасічником зробили.
• ревів ведмідь не того, що бджоли покусали, а того, що меду не 

дали.
• Вовк лисиці не рідня, та повадка одна.
• Заєць поле любить.
• Зайця ноги носять, вовка зуби годують.
• Де звіру живеться, там він і годується.
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ііі. Повідомлення теми і мети уроку
— На сьогоднішньому уроці ми дізнаємось, як розмножуються звірі, 

птахи, плазуни, земноводні, риби та комахи.

IV. Вивчення нового матеріалу
1. Створення проблемної ситуації.

— Послухайте цікаву інформацію і подумайте, чому маленькі твари-
ни — такі, як комахи, риби, земноводні, плазуни,— відкладають багато 
яєць та ікринок? Чому чим більша тварина, тим більша кількість її по-
томків?

І н ф о р м а т о р. Клопи відкладають 70–100 яєць, колорадський 
жук — 700, метелики 100–400. Кількість ікринок у коропа, щуки сягає 
десятки тисяч, а великі осетрові риби «викидають» кілька мільйонів ік-
ринок. У плазунів кількість яєць 10–20 у кладці, які вони заривають у пі-
сок, ґрунт. Птахи відкладають 10 яєць. У звірів народжуваність наймен-
ша: білка — 3–10, кішка — 2–6, собака — 2–10, рись — 1–4, ведмідь — 
1–3, лось — 1–3, слон — 1, кит — 1.

2. робота в малих групах (робота з текстами і малюнками підручника  
з метою розв’язання проблеми).
Група 1. «розмноження комах».
Група 2. «розмноження риб».
Група 3. «розмноження земноводних».
Група 4. «розмноження плазунів».
Група 5. «розмноження птахів».
Група 6. «розмноження звірів».
— Усно опишіть тварину за таким планом.

1. Назва тварини.
2. До якої групи тварин належить за зовнішньою будовою?
3. Як розмножується?
4. Чи піклується про потомство?

Фізкультхвилинка
Сірі зайчики маленькі,
Вушка у них довгенькі.
В лісі грались, веселились,
Працювати вже втомились.
а щоб добре працювати,
Треба трішки пострибати.
Відпочили, розім’ялись —
Й до роботи знову взялись.

3. Хвилинка-смішинка.
В і в ц я. О, які гарні в тебе ягнята!
К о з а. Не ягнята, а козенята.
В і в ц я. а хіба не в усіх однаково діти називаються?
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К о з а. авжеж ні. У тебе — ягнята, в мене — козенята, в гуски — гу-
сенята, в кішки — кошенята, в Жучки — цуценята, в перепілки — пере-
пеленята.

В і в ц я. О-о, я так і не вимовлю. а в корови — коровенята?
К о з а. Ні-і, телята.
В і в ц я. а в кобили — кобиленята?
К о з а. Ні-і, лошата.
В і в ц я. От не збагну, як вони добирають, де хто. а для мене всі — 

ягнята.
4. Поетична хвилинка.

ХаТКа БДЖІЛКИ ЗОЛОТОЇ
рано-вранці Бджілка встала,
Заспівала, загуляла
І хатинку підмела.
— Сядьте, дітки, на причілку,
Не пускайте в дім Осу!
Я знайду квітучу гілку,
Кухлик меду принесу.

ВЕДМЕЖаТа
Ось ведмедиця іде,
Ведмежат купать веде.
а вони лякаються,
а вони пручаються.
— Не хочемо!
Нам купатися — біда:
Дуже мокрая вода,
Плавати не вміємо,
Замерзнем, захворіємо!
Ой, страшно ж як!

5. Кросворд «Звірі».
Відгадайте загадки. В клітинки по горизонталі впишіть відгадки. Як 

ще називають звірів, дізнаєтеся з вертикальної рамки.

1 с

2 с

3 а

4 в

5 ц

6 і

1) Хвіст курдюком, ніс п’ятаком, ще й два ряди ґудзиків. (Свиня)
2) Ні старому, ні малому не дасть підійти до дому. (Собака)
3) Біжить чимчик по долині, у сіренькій кожушині. (Заєць)



392 Усі уроки природознавства. 1–4 класи

4) Своє дитя не забула і чужих нагодувала. (Корова)
5) В темнім лісі проживає, довгий хвіст пухнастий має, їй на місці не 

сидиться, а зовуть її... (лисиця).
6) Чотири біжать, двоє стирчать, двоє бачать — дорогу значать. Сімсот 

поганяє. Хто відгадає? (Кінь)
Ключ. Ссавці.

6. «Маленькі таємниці природи».
1) Відомо, що новонароджених зайченят зайчиха годує і залишає самих 

на 3–4 доби. Зайченята затихають, хоча тремтять: м’язи працюють, 
виділяючи тепло. Чому зайченя не відчує ніякий звір?
Відповідь. На тілі зайченяти немає потових залоз — вони знаходяться 

на підошвах лап, а лапки зайченята підтискають під себе.
2) Зайчиха може народжувати тричі на рік. Як називають зайченят кож-

ного виводку?
Відповідь. Зайченята першого виводку — «настовики», тому що вони 

народжуються тоді, коли на снігу є наст, літні зайченята — «колосови-
ки» і «травники», осінні — «листопадники».

7. Гра «Поміркуймо разом».
1) У сірої куріпки народжується 20 діточок, у довгохвостої синиці — на 

8 менше, ніж у куріпки, а у чижа — на 7 діточок менше, ніж у сини-
ці. Скільки діточок народжується у синиці та чижа?

2) Маса новонародженого тюленя 8 кг. а через два тижні він важить вже 
20 кг. Скільки кілограмів маси набрав тюлень, поки ріс?

V. Підсумок уроку
— Отже, ви дізналися, що зайчиха після народження залишає своїх 

зайчат. Чому кажуть, що цим вона їх оберігає?

VI. Домашнє завдання
1) Опрацювати статті підручника «Як розмножуються тварини» (С. 140–

144).
2) Виконати завдання в зошиті на С. 35.
3) Спостерігати за розмноженням свійських тварин.

УроК 24
тема. довкілля тварин. Як тварини добувають корм

мета: формувати поняття довкілля тварин, необхідні умови для життя 
рослиноїдних, хижих і всеїдних тварин; уявлення про ознаки пристосування 
тварин до добування корму в природі; виробляти вміння розрізняти озна-
ки пристосування окремих тварин до добування корму; формувати вмін-
ня висловлювати передбачення й доводити його правильність, цілеспря-
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мовано сприймати об’єкти природи; виховувати спостережливість, пізна-
вальний інтерес до тварин, почуття задоволення у процесі пізнавальної 
діяльності, бачення краси й доцільності тварин у природі.

обладнання: картки із завданнями, малюнки із зображенням тварин.

Хід уроку

і. Прогноз погоди
С и н о п т и к. Сьогодні на території Остропільської зони очікуєть-

ся ясна погода. Сонечко усміхатиметься усім перехожим. Морозець ніж-
но пощипуватиме тих, хто з’явиться на вулиці. Синоптики попереджа-
ють: «Обережно — лід!» Нехай день прийдешній принесе радість, задо-
волення і втіху.

іі. Перевірка домашнього завдання
Завдання 1. Експрес-опитування.
Продовжте речення.
Бабка відкладає яйця у... З ікринок з’являються... Поступово у пуго-

ловків виростають... Про малят плазунів... ... Улітку з пташенят виростає... 
Усі звірі вигодовують своїх малят... 

Завдання 2. Намалюйте на дошці схему розмноження більшості ко-
мах, знайди їх на малюнках.

Завдання 3. розкажіть про свої спостереження за розмноженням свій-
ських тварин.

ііі. актуалізація опорних знань
— Що означає слово довкілля?
— Що ми називаємо довкіллям рослин?

IV. Повідомлення теми та мети уроку
— Сьогодні ви дізнаєтесь, що таке довкілля тварин, як вони присто-

совані до добування корму, як захищаються від ворогів.

V. Вивчення нового матеріалу

НараДа ЛІСОВИХ МЕШКаНЦІВ

С о в а. Добрий день, шановні мешканці лісу та гості! Я — розумна 
Сова. Мене так називають тому, що я знаю про всі події, які відбувають-
ся в лісі. Я дуже добре бачу. У мене, єдиної серед птахів, є вуха, якими  
я гарно чую. Я запросила вас для того, щоб кожен з них розповів, як він 
пристосувався до життя, як захищається від ворогів.

З а й ч и к. Я живу в лісі. Необхідні умови для мого життя — це сон-
це, повітря, рослини. Поруч зі мною живуть інші тварини. Для хижих тва-
рин я сам є поживою. Мої вороги — це лисиця, вовк. Щоб вижити, я по- 
винен ховатися, втікати, захищатися від ворогів. Я залежу і від людини — 
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вона може вполювати мене. а може й врятувати у холодну, сніжну зиму, 
розкладаючи у лісі корм.

В о в к. Я хижий звір. Моє довкілля — це сонце, повітря, вода, рос-
лини, тварини. Я маю гострі зуби, добрий слух, нюх, зір, дуже швидко бі-
гаю. Коли я голодний, то можу довго переслідувати свою здобич.

Л и с и ц я. Я живлюсь дичиною, жуками, комахами. На полювання 
здебільшого виходжу уночі. Своїм тонким нюхом і слухом я визначаю, де 
є пожива. Підошви лап у мене густо вкриті шерстю, тому до жертви під-
крадаюсь нечутно. Коли я сита, то мій слід інший, ніж у голодної. Вран-
ці, коли я хочу їсти, йду короткими кроками туди, де кожного дня, скру-
тившись клубочком, сплю. За ніч я обходжу багато місць.

Д я т е л. Для мене основним кормом є короїди та їхні личинки.  
Я міцним, гострим дзьобом роздовбую кору дерева. З-під неї витягую 
шкідників своїм довгим, липким язичком. Пружне пір’я хвоста і гострі 
кігті допомагають мені утримуватися на стовбурі.

Л е л е к а. Я маю довгі ноги, довгу шию і довгий дзьоб. Завдяки  
цьому можу ходити по вологих місцях і полюю на жаб, рибу.

Ж а б а. Я ловлю комах на льоту. Коли пролітає комаха, викидаю сво-
го довгого липкого язика. До нього комаха й прилипає.

Щ у к а. Під час полювання мені допомагає сіро-зелене забарвлен-
ня. У воді я непомітна серед рослин. Загнуті всередину зуби допомага-
ють затримувати рибу, яка потрапила до моєї пащі.

С о в а. Отже, гострі зуби, добрий зір, слух і нюх, довгий і гострий 
дзьоб, довгий липкий язик, міцні кігті, довга шия — це ознаки, завдя-
ки яким ви добуваєте корм. Дякую вам усім за те, що ви завітали до нас  
в гості й були активними на нараді. Залишайтесь завжди такими. Бажаю 
вам успіху!

Фізкультхвилинка
Віє вітер нам в лице,
Захиталось деревце.
Вітерець все тихше, тихше,
Деревце все вище, вище.

ііі. Закріплення вивченого матеріалу
1. Групова робота.

1 група. розкажіть про вовка. Як він добуває їжу? Що йому у цьому 
допомагає?

2 група. розкажіть про білку. Що допомагає їй добувати корм і захи-
щатися від ворогів?

2. рубрика «Цікаво знати».
• Найшвидшим серед ссавців є гепард. За годину він пробігає до 112 км.  

Зайці та страуси можуть пробігти 100 км за годину.
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• Швидкість польоту сокола під час нападу на здобич сягає 360 км/год.
• Жук-носоріг, який важить 14 г, може тягнути вантаж у 1 580 г. Якщо 

б це міг робити слон, то він повинен би був підняти ескадрений мі-
ноносець.

3. Гра «Хто тут зайвий?»

(На дошці — 5 малюнків звірів та однієї пташки.)

— Знайдіть зайву тварину і поясніть, чому вона зайва.
4. Гра «Подяка».

Учитель демонструє предмети обігу та продукти, наприклад, масло, 
мед, шкарпетки, яйця. Діти повинні назвати тварину, якій потрібно по-
дякувати за це.

5. Гра-вправа.
— Уявімо, що у равлика трапилось лихо.

равлик по листю капусти ходив
І десь випадково свій дім загубив.
Та равлика-павлика ми врятували —
Ще кращу хатинку намалювали!

Завдання учням — намалювати равликову хатинку.

IV. робота в зошитах (с. 36–37)
1) Підкресліть слова (завд. 1).
2) З’єднайте стрілочками (завд. 2).
3) Запишіть відповіді на питання (завд. 4, 5, 7).
4) Заповніть таблицю (завд. 6).
5) Продовжте речення (завд. 8).
6) розгадайте кросворд (завд. 9).

V. Підсумок уроку
— Як добувають корм вовк? Орел? Щука? Жаба?

VI. Домашнє завдання
1. Опрацювати статті в підручнику (С. 145–147) «Довкілля тварин», «Як 

тварини добувають корм».
2. Якщо у тебе є кіт, то поспостерігай за його поведінкою.

УроК 25
тема. Як дикі тварини захищаються. охорона тварин

мета: формувати уявлення про ознаки пристосування тварин до за-
хисту від ворогів у природі, причини зникнення тварин, про шляхи охо-
рони і збереження тварин у природі; виробляти вміння розрізняти оз-
наки пристосування окремих тварин до захисту від ворогів, самостійно 
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встановлювати зв’язки в природі, формулювати пізнавальні запитан-
ня; виховувати впевненість кожного учня у своїх діях під час пізнаваль-
ної діяльності, здатність співпрацювати, різнобічно сприймати об’єкти 
природи, тобто бачити їх різнобічну цінність, прагнення охороняти тва-
ринний світ.

обладнання: Червона книга, малюнки із зображенням тварин.

Хід уроку

і. «Бюро погоди»
— Який зараз місяць, число і день тижня?
— Яка температура повітря?
— Який стан неба?
— Чи є сьогодні вітер?
— Чи є опади? Які?
— Чи спостерігаються сьогодні інші явища природи?
— Запишіть дані у зошит.

іі. Перевірка домашнього завдання
Тест

1) Тваринам для життя необхідні...:
а) сонце, повітря, рослини, тварини;
б) тепло, вода, повітря;
в) ґрунт, корисні копалини, сонце.
2) Хто зайвий у кожному рядку? Чому? Підкресліть це слово.
а) Собака, білка, корова, кріль, кіт;
б) вовк, олень, кінь, лисиця, лось;
в) щука, карась, ведмідь, лящ;
г) кропив’янка, яблунева плодожерка, сонечко, синиця, попелиця.
3) Що змушує водоплавних птахів восени залишати наші водойми?
а) Голод;
б) холод;
в) голод і холод;
г) мрії побачити далекі краї.
4) Встановіть ланцюжок живлення.
а) Водорості → риба → лисиця;
б) риба → лисиця → водорості;
в) лисиця → водорості → риба.

ііі. Повідомлення теми та мети уроку
— Сьогодні ви дізнаєтесь, як дикі тварини захищаються від ворогів  

і що повинна робити людина, щоб зберегти тваринний світ.
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IV. Вивчення нового матеріалу
1. Прес-конференція.

З о о л о г. Сьогодні до нас на урок завітали їжачок, зайчик, гадюка, 
сонечко, білочка, які розкажуть, як вони захищаються від ворогів.

Ї ж а ч о к. Привіт, друзі! Ми сьогодні недарма до вас завітали. По-
слухайте. Моя спина вкрита міцними колючими голками. Вони надійно 
захищають мене від ворогів. У випадку небезпеки я швидко згортаюсь  
у колючий клубок із 6–8 тисяч голок.

З а й ч и к. а я, друзі, міняю свою шубку двічі на рік: бурувато- 
сірий колір робить мене непомітним улітку серед зелених рослин, світ-
ліший — узимку на снігу. а ще мене рятують ноги. Я вмію прудко бігати  
й заплутувати сліди.

Б і л о ч к а. Я теж, як зайчик, міняю свою яскраво-руду шубку на 
сіреньку, щоб куниця не побачила мене серед гілок дерева.

Г а д ю к а. Якщо мені хтось загрожує, я піднімаю високо голову, 
шиплю і висовую роздвоєний язик. Він не отруйний. Отрута потрапляє 
до жертви через мої отруйні зуби.

С о н е ч к о. а мене природа наділила яскравим червоно-оранжевим 
забарвленням, яке видно здалеку. Птахи обминають мене, бо я виділяю 
не приємну на смак рідину.

З о о л о г. Отже, основні ознаки, завдяки яким тварини захищають-
ся від ворогів,— це здатність швидко бігати, змінювати забарвлення в різ-
ні пори року, наявність голок, яскравого забарвлення.

2. Виступ агітбригади «Сполох».
1 - й  у ч е н ь. Все частіше ми чуємо повідомлення про те, що деякі 

види тварин зникають або їм загрожує небезпека.
2 - й  у ч е н ь. У наш час з усіх кінців земної кулі лунають голо-

си охоронців природи, які з тривогою повідомляють про значне змен-
шення кількості тварин у природі. Багато тварин занесені до Черво-
ної книги. Ця книга називається так тому, що червоний — колір не-
безпеки.

3 - й  у ч е н ь. У 1880 р. вперше була надрукована Червона книга 
України. Зараз в нашій країні більше 130 видів тварин занесено до Чер-
воної книги.

4 - й  у ч е н ь. Надмірне і хижацьке полювання стало причиною за-
гибелі та зменшення кількості таких диких тварин, як зубр, кіт лісовий, 
хохуля, тхір степовий. а дикий бик (тур) та дикий кінь (тарпан) зов - 
сім зникли на Землі. а ще 200–400 років тому вони водились на тери-
торії України.

3. Інсценівка розмови птахів.
С н і г у р. Цір-цір-цір, вийди, Іванку, на двір!
С и н и ч к а. Час-час-час, вийди, Марійко, до нас!
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Д я т е л. Цинь-цинь-цинь, хлопчику, зернятко кинь!
П о в з и к. Ціть-ціть-ціть! Нас рятувати спішіть!

Г о р о б ч и к
Дбайте, діти, про нас!
На сніданочок для пташки
Киньте зерен, киньте кашки.
Ми ж все літо працювали,
Сади з черви обчищали.
Ще й співали вам на втіху —
Світ навколо звеселяли.

1 - й  у ч е н ь
Ніколи не зробимо шкоди
Тварині ми в ріднім краю.
Нехай звеселяють природу,
Співають пташки у гаю!

2 - й  у ч е н ь
В Червону книгу ми занесли
Світ неповторний та чудесний,
Що поступово вимирає,
Давно рятунку в нас благає.
Ми всі — господарі природи,
Тож збережімо її вроду!

3 - й  у ч е н ь
Якщо людина добре серце має,
Вона іде у світ добро творить.
В її очах любов і ласка сяє,
Така людина сонечком горить!

4 - й  у ч е н ь
Бережіть природу, любі діти,
Я до цього вас закликаю.
Хто байдуже ставиться до неї,
Той у грудях серденька не має.
Пам’ятаймо і я, і ти,
Маймо в серці зерна доброти.
Ці зернятка будуть проростати,
Спів почуєте душі своєї,
Про природу станете ви дбати,
Вірним другом будете для неї.

5 - й  у ч е н ь
Глянь, яка чудова наша Україна!
Журавлі над лугом
Крилять рівним клином.
Будь природі другом,
Будь природі сином.

Звучить пісня «Будь природі вірним сином!»
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4. Фізкультхвилинка.
раз! Два! Час вставати:
Будемо відпочивати.
Три! Чотири! Присідаймо!
П’ять! Шість! Засміялись!
Кілька разів понахилялись.
Їжачок сьогодні в клас
Завітав у вільний час.
Будем бігати, стрибати,
Щоб нам їжачка впіймати.
Прудко їжачок втікає,
Голочками нас шпиляє.
Сім! Вісім! Час настав
Повернутись нам до справ.

5. Хвилинка активного відпочинку.
Відгадайте!

• Літом — наїдається, зимою відсипається. (Ведмідь)
• Червонясту шубку має,
 По гілках вона стрибає. 
 Хоч вона мала на зріст,
 Та великий має хвіст. (Білка)
• Я співаю, як артист,
 Спів мій радісний усюди
 Дуже люблять слухать люди. (Соловей)
• Не кравець, а все життя з голками ходить. (Їжак)
• У лісі біля пня — біготня, метушня, 
 Народ робочий весь день клопоче. (Мурашки)

V. Закріплення вивченого матеріалу
1. Вікторина. «Знай, люби, бережи».

— Які ти знаєш казки чи оповідання, героями яких є тварини?
— Яким тваринам допоможуть люди, якщо охоронятимуть сосни та 

ялини?
— Як потрібно поводитись у природі, щоб не заподіяти лиха тваринам?
— Який найбільший звір на Україні?
— Назви найменшу пташку, яка живе на Україні.
— Назви зимуючих птахів своєї місцевості.
— Назви перелітних птахів.
— Доведи, що павук — це комаха.
— розкажи про значення собаки в житті людини.
— Чому потрібно оберігати не лише самих тварин, але й місця, в яких 

вони живуть?
— Чому багато видів тварин стають рідкісними?
— Яких ти знаєш тварин, занесених до Червоної книги?
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2. Кросворд.

1

2 3 4

5

6 7

8

9 10

11

12

По горизонталі:

2. Найбільша у природі кицька. (Тигр)

5. Жук, який має таку саму назву, що й тварина. (Носоріг)

8. Стародавні греки називали цю тварину «водяним конем». (Бегемот)

9. Морський родич рака. (Краб)

11. Тварина, яка харчується евкаліптом. (Коала)

12. Найшвидший із ссавців. (Гепард)

 По вертикалі:

1. Пташка, яка низько літає перед дощем над землею. (Ластівка)

3. Птах миру. (Голуб)

4. Зображення цього птаха є на гербах багатьох країн світу. (Орел)

6. Батьківщина цієї тварини — австралія. (Кенгуру)

10. Хижак морів та океанів. (Акула)

VI. Підсумок уроку

— Чи сподобався вам цей урок? Чим саме?

VII. Домашнє завдання

Опрацювати статті «Як тварини захищаються», «Охорона тварин». 

Виконати завдання в зошиті.
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УроК 26
тема. Гриби. дроб’янки. значення грибів і бактерій  
у природі. Їстівні та отруйні гриби.  
корисні та хвороботворні бактерії. правила гігієни

мета: формувати в учнів поняття гриби, дроб’янки, бактерії; знайомити 
дітей із найпоширенішими видами їстівних та отруйних грибів, корисних 
та хвороботворних бактерій, особливостями їх розмноження; розвивати 
вміння порівнювати, робити висновки; виховувати потребу дотримува-
тись правил особистої гігієни, бережного ставлення до природи.

обладнання: ілюстрації до теми, таблиця «Їстівні та отруйні гриби».

Хід уроку

і. Хвилинка спостережень
— Який сьогодні день?
— Яка температура повітря?
— Подивіться на небо. Яке воно сьогодні?
— Чи були опади, коли ви йшли до школи?
— Погляньте у вікно і визначте за гілками дерев, чи є вітер.
— Запишіть свої спостереження у зошиті.

II. Повідомлення теми та завдань уроку
— Відгадайте загадку.
В теплий дощик народився,
Парасолькою накрився.
Може б, з лісу пострибав,
Якби другу ногу мав. (Гриб)
— Що ви знаєте про гриби?
— Отже, сьогодні на уроці ми детальніше познайомимося з гриба-

ми та дроб’янками.

III. Вивчення нового матеріалу
1. розповідь учителя з використанням наочності.

— Пропоную побувати у двох царствах. Перше царство — «Гриби».
Гриби — це не рослини і не тварини, а представники особливого цар-

ства, воно має багато видів. Спочатку завітаємо до шапинкових грибів.
2. розгляд таблиці із зображенням грибів.

— Чи знаєте, як називаються ці гриби?
— Що у них спільне?
— Так, шапинковий гриб складається із грибниці, ніжки, шапинки.
На шапинці з нижнього боку розміщуються трубочки, в яких утво-

рюються маленькі «насінини». Вони називаються спорами. За допомо-
гою спор гриб розмножується.
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— Як ви думаєте, чим живляться гриби? (Відмерлими рослинами і тва-
ринами)

— На Землі є дуже багато видів шапинкових грибів. але їх усіх мож-
на поділити на дві великі групи: їстівні та отруйні.

3. Заповнення таблиці з використанням наочності.

Їстівні отруйні

Білий гриб Мухомор

опеньки бліда поганка

маслюк опеньки несправжні

печериця сатанинський гриб

сироїжка

— Якого правила слід дотримуватися, коли збираємо гриби?
— а ще слід добре пам’ятати: ніколи не їжте гриби, якщо їх не пере-

вірили дорослі.
Є такі гриби, які утворюються на продуктах харчування, що зберіга-

лися тривалий час. Це цвіль.
Кожного дня людина споживає хліб. Що треба, щоб його спекти? 

(Тепло, дріжджі, борошно, сіль, яйце, масло, настрій, піч тощо)
— Дріжджі — це також гриби.
але серед грибів є такі, які викликають тяжкі хвороби.

4. робота за таблицею «Сажкові гриби».
Сажкові гриби зменшують урожайність пшениці, жита, кукурудзи.

5. розповідь учителя.
— а тепер завітаємо у друге царство «Дроб’янки». Хто ж у ньому живе? 

Подивіться на свої руки, парти, стільчики, вікна, книжки. Що ви на них 
побачили? (Відповіді учнів.)

— Це тільки так здається. Коли вчені винайшли мікроскоп, то поба-
чили, що на різних предметах, у ґрунті, на рослинах, на тілі тварин і лю-
дей живуть дрібненькі живі організми, які за формою схожі на палички, 
кульки, спіральки. Всі ці мікроскопічні організми вчені назвали бак-
теріями. Ці бактерії ще називають мікробами. Бактерії — живі організ-
ми. Які ознаки вони мають?

— До дроб’янок належать синьо-зелені водорості. Для чого ми їх ви-
вчаємо?

— Бактерії можуть бути й корисними для людини.
Вони беруть участь у:

• виробництві молочно-кислих продуктів (йогурту, кефіру, ряжанки);
• квашенні овочів і фруктів:
• збагаченні ґрунту поживними речовинами.
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але бактерії водночас є збудниками тяжких хвороб людини, тварин, 
рослин. Досить багато бактерій скупчується у брудних, запилених при-
міщеннях, що погано провітрюються. Інфекційні хвороби передаються 
від людини до людини під час кашлю та чхання.

Бактерії псують м’ясо, рибу, різні консерви, якщо їх довго і неправиль-
но зберігати. Тоді ці продукти стають отруйними, їх не можна вживати.

IV. робота з підручником (С. 150–154)
1. Читання статті «Гриби в природі».
2. розгляд ілюстрації.
3. Самостійне опрацювання статті «Значення грибів».
4. Складання схеми.

Гриби
Знищують хворо-
ботворні мікроби

Окраса лісів, ліки

Санітари довкілля

Дріжджі (хлібні  
і спиртові)

ріст дерев

5. робота з таблицею «Стережись отруйних грибів».
6. Словникова робота.
 Грибниця, їстівні гриби, отруйні гриби.
7. Відповіді на запитання.
8. Читання статті «Дроб’янки».
9. Словничок.

Бактерії, мікроби.
10. Відповіді на запитання.

Фізкультхвилинка
V. Закріплення вивченого матеріалу

1. Гра «Так чи ні».
1) Дроб’янки — живі організми. (Так)
2) За добу одна бактерія утворює одну нову. (Ні)
3) За допомогою бактерій виробляють кефір, ряжанку. (Так)
4) Серед бактерій є тільки корисні. (Ні)
5) Слід остерігатися хвороботворних бактерій. (Так)
6) Не треба мити руки перед вживанням їжі. (Ні)
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2. Самостійна робота.
З’єднайте стрілками.

1 — грибниця 

2 — шапинка 

3 — ніжка

3

2

1

3. Групова робота.
1 група. Записати назви їстівних грибів.
2 група. Записати назви отруйних грибів.

VI. робота в зошиті (С. 39)
1. Доведи, що гриби — живі організми (завд. 1).
2. Продовж речення (завд. 2).
3. Творча робота (завд. 3).
4. Вибери правильну відповідь (завд. 4).
5. Запиши відповіді на питання (завд. 5, 7).
6. Продовж речення (завд. 6).

VII. Підсумок уроку
— Які ознаки живої природи мають гриби?
— Поміркуйте. Діти принесли з лісу ґрунт і висипали його під деревом. 

Через деякий час побачили, що там виріс грибок. Звідки він узявся?

VIII. Домашнє завдання
Опрацювати статті «Гриби», «Дроб’янки», переказувати, відповіда-

ти на запитання.

УроК 27
тема. людина — частина природи. організм людини. 
Шкіра — захисник організму. Бережіть шкіру

мета: формувати уявлення про ознаки людини як живого організму, 
про відмінні ознаки людини, про орган як частину тіла людини; форму-
вати елементарні поняття шкіра — захисник організму (будова, властиво-
сті, значення), гігієна шкіри; вміння надавати першу допомогу при неве-
ликих ушкодженнях шкіри, дотримуватися правил гігієни, загартовувати 
шкіру; виробляти вміння виконувати практичну роботу з метою вивчення 
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об’єктів природи або перевірки висловлених суджень, узагальнювати, ро-
бити висновки; виховувати спостережливість, допитливість, бережливе 
ставлення до свого здоров’я й здоров’я інших людей.

обладнання: малюнки людиноподібних мавп, таблиці «Тіло люди-
ни», «Шкіра», «Як треба стежити за чистотою тіла», лупи.

Хід уроку

і. Хвилинка спостережень
— Який зараз місяць?
— Що можна сказати про погоду сьогодні?
— розкажіть про спостереження за домашньою твариною (викорис-

товуються інтерактивна технологія «Мікрофон»).

II. Перевірка домашнього завдання
1. Фронтальне опитування.

— Що належить до живої природи?
— Які царства пов’язані між собою?

2. робота в малих групах (використовується інтерактивна технологія).
Завдання на кольорових картках.
І група (зелені). Чому царство рослин не може жити без неживої при-

роди і царства тварин?
ІІ група (жовті). Чому тварини не можуть жити без неживої приро-

ди і рослин?
ІІІ група (сині). Чому людина не може жити без неживої природи, рос-

лин, тварин і навіть без мікроорганізмів?
Учні по групах доповідають про виконане завдання.

III. оголошення теми уроку та очікуваних результатів
— Сьогодні на уроці поговоримо про людину, її відмінність від ін-

ших живих організмів та її місце у природі; дізнаєтесь про органи тіла 
людини, зокрема про шкіру, її значення в організмі, догляд за нею, про 
загартування.

IV. Вивчення нового матеріалу
1. розповідь учителя з елементами бесіди.

— Людина — частина живої природи. Людина водночас належить  
і до тваринного світу, і є членом суспільства. Люди здатні мислити, роз-
мовляти, працювати, вони відрізняються від тварин і рослин. Вони — 
ніби старші брати і сестри всіх звірів і птахів. Людина посідає особли-
ве місце в природі.

— Чому людина — живий організм?
— Чим вона відрізняється від інших живих організмів?

2. Створення проблемної ситуації.
Ситуація 1. У кішки з’явились маленькі кошенята. Мама-кішка на-

вчає своїх малят. Як? (За допомогою рухів, звуків)
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Ситуація 2. У матері народилася донечка. Мама теж навчає її. Як? (За 
допомогою рухів, слів)

— Отже, людину від інших живих організмів відрізняє праця. а ще 
відрізняє й те, що вона весь час думає.

— Як же людина пов’язана з неживою природою?
— а з живою природою?

3. Колективна робота.
Складання схеми про зв’язок людини з живою і неживою природою.

4. робота з підручником.
1) Читання статті «Людина — живий організм».
2) Творча робота в малих групах.

І група (зелені). Чим людина відрізняється від інших живих орга-
нізмів?

ІІ група (жовті). З чого складається організм людини?
ІІІ група (сині). Які ознаки живих організмів має людина?
Учні по групах доповідають про виконане завдання.

5. Відгадування загадок.
• Одне одного не бачать,
 але можна їм пробачить:
 Нерозлучні довгі роки,
 Хоч розбіглись в різні боки. (Очі)
• Все життя один одного обганяють,
 а випередити не можуть. (Ноги)

— Які ще органи тіла людини ви знаєте?
6. розповідь учителя з використанням таблиці «Тіло людини».

— Людина — складна біологічна система: Ваше тіло — це організм. 
У ньому живуть клітини. Ці клітини мають багато професій: одні пере-
травлюють їжу, другі розносять її по всьому організму, інші захищають 
організм від пошкодження. Клітини, які виконують одну й ту саму ро-
боту, об’єднуються в органи.

7. Короткий «Мозковий штурм».
Складання на дошці схеми «Організм людини».

8. Дослідно-практична робота. Створення проблемної ситуації.
— розгляньте своє тіло. Чим покрите наше тіло?
— Згадайте випадки, коли ви падали і здирали шкіру на коліні чи лік-

ті. Що відбувалося? Що ви відчували? Шкіра надійно захищає всі орга-
ни людського організму. Вона запобігає проникненню до них хворобот-
ворних мікробів, які викликають захворювання шкіри. 

Мікроби — дуже маленькі живі організми, які можна побачити лише 
під мікроскопом.

Отже, яке перше призначення шкіри? (Шкіра захищає органи тіла лю-
дини від різноманітних ушкоджень і проникнення в них мікробів.)



3 клас 407

— розгляньте дві склянки з водою і визначте, які вони на дотик. 
Потім доторкніться до них і переконайтеся в тому, що шкіра чутлива. 
(Одна склянка — холодна, а друга — гаряча.) Чи можна це визначити, див-
лячись на склянки?

— Що ви відчували, коли наступали босою ногою на щось гостре, тор-
калися до гарячого, до льоду? Ви відсмикували ногу, бо відчували біль. 
Отже, шкірою людина відчуває дотик, холод, тепло, біль. Це дає мож-
ливість уникнути поранень, опіків, обморожень.

Яке друге призначення шкіри? (Шкіра чутлива.)
— Згадайте, як під час рухливих ігор або занять фізичною працею вам 

стає жарко і на шкірі виступає піт. Що і як виділяється через шкіру?
— Візьміть лупу, розгляньте за її допомогою шкіру на руці і скажіть, 

що ви помітили. (Отвори)
— Це — крихітні потові залози, які виділяють піт. Водночас вони ви-

носять з організму багато шкідливих відходів. Інші — сальні — виділя-
ють жир. Він пом’якшує шкіру.

Чому шкіра не заважає людині рухатись?
— Вона має свої властивості. розгляньте шкіру власної руки, погладь-

те її. Яка вона на дотик? Візьміть пальцями шкіру руки і відтягніть її. Що 
з нею сталося? Відпустіть шкіру. Поспостерігайте за нею. Стисніть паль-
ці в кулак. Що ви помітили?

— Отже, шкіра гладенька, м’яка, пружна, здатна розтягуватись, тому 
вона на заважає людині рухатися.

Як необхідно доглядати за шкірою, оберігати її, щоб вона була здо-
ровою? Шкіра повинна бути завжди чистою, її необхідно мити з милом. 
Шкіра — це живий панцир, який постійно оновлюється. Її верхній шар 
старіє й обсипається, а під ним є вже новий.

9. Бесіда про загартування та його значення.
— Щоб бути здоровим, треба не тільки підтримувати шкіру в чистоті, 

а й загартовуватися.
Що ви розумієте під словом «загартування»?
— Загартування має велике значення для зміцнення здоров’я. Насам-

перед потрібно дотримуватися режиму, регулярно провітрювати кімнату, 
робити ранкову гімнастику.

а чи чули ви про людей-моржів?
— Так, це загартовані люди, які навіть узимку купаються в річці чи 

ставку. але не обов’язково бути моржем, обливання зранку холодною 
водою — це корисно для здоров’я. Перебування на сонці також сприяє 
загартуванню.

Чи завжди сонячне проміння допомагає?
— Важливо вміти правильно загоряти. Лежати треба так, щоб голова 

була трохи вище ніг. Голову потрібно захищати від перегрівання панамою 
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або хустинкою. Не можна лягати загоряти відразу після прийняття їжі. 
Кращий час для загоряння 9–11 ранку та 17–20 годин вечора.

Фізкультхвилинка
V. Закріплення та осмислення знань

1. Бесіда.
— Назвіть органи тіла людини.
— Чим вкрите наше тіло?
— Яке значення для організму має шкіра?
— Чому потрібно систематично митися, додержуватись правил 

гігієни?
— Для чого потрібне загартування?

2. Гра «Лікарі».
3. робота в зошиті.

— Запишіть назви органів тіла людини (завдання 3).
— Запишіть відповіді на питання (завдання 4, 6, 7).

VI. Підсумок уроку
— розгадайте ребус — і ви дізнаєтесь, що потрібно шкірі.

128

1

33

0,578

P
A

(Чистота)
— Що вам найбільше запам’яталося з уроку?

VII. Домашнє завдання
1. Опрацювати статті «Людина — живий організм», «Організм люди-

ни», «Шкіра».
2. Підготувати загадки про шкіру.

УроК 28
тема. скелет — опора тіла людини. Як бути струнким

мета: формувати елементарні поняття скелет людини (кістки, основні 
частини скелета, значення в організмі людини), правильна постава; уміння 
розрізняти основні частини скелета на своєму тілі, правильно сидіти за 
партою, запобігати викривленню хребта і кісток; формувати вміння за-



3 клас 409

стосовувати знання у новій ситуації та практичній діяльності; виховува-
ти переконання в необхідності збереження здоров’я, його цінності для 
людини.

обладнання: муляж скелета людини, таблиця «Скелет людини», пла-
кат «Сиди правильно», діафільм «Скелет людини», приладдя для гри «Лі-
кар», перфокарти, роздавальний матеріал.

Хід уроку

і. організація класу
— Дорогі діти! Сьогодні нам видалась можливість бути присутніми 

в телестудії на передачі «Пізнаємо світ». Трансляція відбувається в пря-
мому ефірі. У програмі:

• підсумок фенологічних спостережень за минулий тиждень;
• виявлення попередньо засвоєних знань;
• ознайомлення із складовими частинами людського скелета.

іі. Новини з лабораторії фенологічних спостережень
(Для реалізації цього завдання використовується інтерактивна технологія 

«Мікрофон».)

робота за таблицею. 
«аналіз природних явищ та праця людей за минулий тиждень».

ііі. Перевірка домашнього завдання
(При цьому використовується робота в малих групах.)

1. Інструктування учнів щодо мети, послідовності дій, кількості часу на 
виконання завдання. 

2. Поділ учнів на три групи (за кольоровими квадратами), розподіл ролей 
у групі (голова, секретар, доповідач).

3. Виконання завдання групами.
1) робота за перфокартами;
2) робота за картками:

1 група (червоні чотирикутники). Будова шкіри людини, її частини, 
намалювати схему будови шкіри.

2 група (жовті чотирикутники). Яке значення мають частини шкіри 
людини; сальні залози, потові та інші?

3 група (зелені чотирикутники). Чому потрібно дбати про чистоту шкіри?

IV. робота над новим матеріалом
1. Створення проблемної ситуації, повідомлення теми уроку.

— Сьогодні ви гарно підготували домашнє завдання. Ми продовжує-
мо вивчати органи тіла людини.

Використання технології «Мозковий штурм».
— Як ви вважаєте, завдяки чому ми можемо ходити, стояти?
— Чому наше тіло має визначену форму?
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2. розповідь учителя.
1) а тепер — новини від наших науковців. Отже, всі налаштуйтесь на 

хвилю сприймання нового матеріалу.
— Коли будівельники споруджують високу будівлю, вони насампе-

ред зводять каркас — клітку із сталевих прутів. Пізніше до цього стале-
вого каркасу прикріплюють бетонні плити — стіни, стелю, підлогу. На  
цьому міцному сталевому каркасі тримається весь будинок.

Такий самий каркас є і в нашому тілі.
2) робота з муляжем «Скелет» і таблицею.

— Опорою нашого тіла є скелет. Скелет дорослої людини складається 
приблизно з 220 кісток — великих, малих і зовсім маленьких, з’єднаних 
між собою. Деякі з’єднання зовсім нерухомі, наприклад, з’єднання кіс-
ток черепа, інші — рухомі. З’єднуючись, кістки утворюють частини ске-
лета. Уздовж тіла проходить хребет, який складається з невеликих кісто-
чок-хребців. Між хребцями є прошарки хряща. Вони можуть стикуватись 
і розширюватись, завдяки цьому ми можемо згинати своє тіло. Скелет лю-
дини схожий на лицаря в латах. З хребтом з’єднаний череп. Кістки його 
з’єднані міцно і нерухомо. Череп — міцний шолом, захищає наш мозок. 
Тільки нижня щелепа рухома.

Практична робота. Поставили долоню під нижню щелепу, відкрили 
її, закрили. Дійсно, нижня щелепа рухома. Ми можемо відкривати і за-
кривати рот.

Із хребтом з’єднані ребра, які разом з грудною кісткою утворюють 
грудну клітку. Грудна клітка захищає серце і нижні легені.

Із грудною кліткою за допомогою лопаток та ключиць з’єднані кіс-
тки верхніх кінцівок — рук. Ці кістки з’єднані рухомо, тому ми можемо 
піднімати й опускати руки.

До нижньої частини хребта приєднуються кістки, які утворюють 
таз. Він утримує й захищає від пошкоджень внутрішні органи. З тазом 
з’єднуються кістки нижніх кінцівок — ніг. Кістки з’єднані між собою та 
кістками тазу рухомо. До скелета прикріплюються м’язи.

Під час розповіді вчителя учні заносять до зошитів схему скелета.
Скелет: хребет, череп, грудна клітина (ребра, грудна кістка), лопат-

ки, ключиці, верхні кінцівки, таз, нижні кінцівки.

V. Фізкультхвилинка
В студії — розминка!
Похитаймо головою
Ти і я, і ми з тобою,
В усі сторони схилили,
Для хребців масаж зробили.
Лопатки наші вже працюють,
Фігуру гарну нам готують.
Верхніми кінцівками рухаємо,
Нижніми в цей час тупцюємо.
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Щоб гнучкі усі ми були,
До підлоги торс зігнули.
Вам сподобалась зарядка?
Нумо з нами все з початку!
Втомила вже зарядка ця,
Тож займем свої місця.

VI. Закріплення вивченого матерілу
1. Читання тексту «Чи вмієш ти ходити», відповіді на запитання.
2. Вибіркове читання до кадрів діафільму, повторення про будову ске-

лета.
3.  розповідь вчителя за кадром діафільму.

— У кістках дитини багато речовин, які надають їм гнучкості. Такі 
кіст ки легко згинаються, тому можуть викривитися. У свою чергу вони 
будуть стискувати внутрішні органи, а від цього почнуться різні захво-
рювання. Подивіться, всередині кістки є трубочки. У живих кістках тут 
знаходиться мозок, а в її стінках, у маленьких кімнатках-печерах,— чер-
воний мозок. Він виробляє кров.

Людина з дитинства повинна стежити за своєю поставою, тобто за 
правильним положенням тіла, коли вона сидить чи ходить. Коли цього 
не додержуватися, хребет викривляється. У людини утруднюється дихан-
ня, знижується працездатність, вона стає кволою.

VII. Гра «Лікар»
1. До класу заходить учениця в білому халаті.

— Ой, діти, перепрошую. Я так поспішала до вас урок із моїм това-
ришем Скелетиком! але в дорозі з ним скоїлось лихо. Від швидкого бігу 
він розсипався, і всі кістки переплуталися. Допоможіть мені повернути 
до життя мого товариша!

Діти на дошці із кісток викладають скелет, учениця непомітно вистав-
ляє картку зі словом «Спасибі». 

— Діти, які ви молодці! Скелетик говорить вам: «Спасибі!»
2. Лікарські поради.

Діти виконують практичну вправу.
— Діти, запам’ятайте і суворо дотримуйтеся правил посадки.

1. Сидіть прямо, злегка нахиливши голову вперед.
2. Коли ви сидите, то відстань між вами і столом має дорівнювати ши-

рині долоні.
3. Обидві ноги ставте всією ступнею на підлогу.
4. Відчувши втому, відкиньтеся на спинку парти, закладіть руки за  

спину.
— а ще, діти, Скелетик вам написав листа і сподівається, що ви все 

запам’ятали і будете виконувати.
Діти одержують конверти з листами.
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У ч и т е л ь. Листи всі ви прочитаєте вдома, тож обов’язково 
запам’ятайте правила, які будете виконувати у своєму житті.

ЛИСТ
Запам’ятай!
Щоб бути струнким, сильним, здоровим, треба кожного дня роби-

ти ранкову гімнастику, займатися спортом, стежити за положенням тіла 
під час сидіння і ходи.

VIII. Підсумок уроку
— З якою темою ми познайомилися?
— Які кістки рухомі?
— Що вам більше всього сподобалося на уроці?

IX. Домашнє завдання
Читати статтю підручника, вивчити напам’ять поради лікаря, вико-

нати завдання в зошиті.

УроК 29
тема. Як людина рухається. Чому треба тренувати м’язи

мета: формувати уявлення про м’язи організму людини; елементар-
ні поняття робота м’язів (розслаблення і скорочення), тренування м’язів;  
уміння знаходити м’язи у своєму тілі, правильно сидіти за партою або за 
столом, стежити за своєю поставою; формувати вміння виконувати прак-
тичну роботу, пояснювати одержані факти, логічно міркувати, правиль-
но висловлюватися; виховувати бажання піклуватися про своє здоров’я, 
тобто бажання правильно сидіти, ходити, займатися фізичною працею  
і спортом.

обладнання: муляж м’язів людини; таблиці «М’язи», «Скелет»; роз-
даткові картки.

Хід уроку

і. Підсумок фенологічних спостережень
— Який зараз місяць?
— Що ви можете сказати про тривалість дня? Ночі?
— Як змінився колір неба?
— Чи йшов дощ?

іі. актуалізація опорних знань
1.  Використання технології «Мікрофон».

— Яке значення має скелет для людини?
— Що треба робити, щоб вирости струнким?
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2. робота в групах.
Дидактична гра «Опора тіла»
Із розрізних частин, які є в кожній групі на картках, учні послідовно 

«будують» скелет. Представник від кожної групи вибігає до дошки і чіп-
ляє потрібну частину скелета.

3. Запитання для створення проблемної ситуації (використання тех-
нології «Мозковий штурм»).

— Що забезпечує певне положення нашого тіла в просторі?
— Які органи працюють, коли людина усміхається, сердиться, ди-

вується?

ііі. Вивчення нового матеріалу
1. Повідомлення вчителя.

— На перший погляд, кістки, як зуби, не схожі на живу тканину. але 
кістки складаються з таких самих живих клітин. Як і все тіло, ці клітини 
харчуються, дихають і розмножуються. Скелет є опорою тіла, захищає 
внутрішні органи від пошкоджень. До нього прикріплюються м’язи.

Прощупайте на своїх руках і ногах потовщення під шкірою. Що це? 
Так, це м’язи, які прикріплюються до кісток. М’язи становлять полови-
ну тіла людини.

2. робота з підручником (диференційовані завдання).

Фізкультхвилинка
3. Гра «Телепередача».

К о р е с п о н д е н т. На березі нашого сільського ставка танцюва-
ла весела стонога.

Стара жаба дивилась на неї, заздрячи її легким і граційним рухам.
І раптом запитала:
— Чи не скажеш, дорога, як тобі вдається так вправно керувати всі-

ма своїми ніжками? Звідки ти знаєш, котра ніжка піднімається першою, 
котра — двадцять восьмою? Котра з них опускається, коли піднімаєть-
ся одинадцята і сьома?

Стонога зупинилася і замислилась. Ти ніколи не спадало таке на дум-
ку. а зараз зацікавило — як це насправді вона робить? Яку, наприклад, 
ніжку їй треба підняти, щоб продовжити танок?

Та цього вона не знала. І чим більше про це думала, тим більше плу-
талась.

Так вона і залишилась нерухомою з усіма своїми ніжками, на радість 
зловтішній жабі.

— Слово експерту.
Е к с п е р т. Ви могли б опинитись у сумному становищі, якби що-

разу, перш ніж ступити крок чи підняти руку, починали розмірковува-
ти, як це робити.

Що ж тягне нашу руку, коли ми її піднімаємо?



414 Усі уроки природознавства. 1–4 класи

Це роблять м’язи. Ще їх називають «мускулами», що в перекладі  
з латини означає «мишата». Кожний м’яз прикріплений одним кінцем до 
однієї кістки скелета, а другим — до другої. За наказом мозку м’язи мо-
жуть чи скорочуватись чи довшати. Коли м’яз плеча скорочується, він 
піднімає руку, а коли розслабляється — опускає:

В нашому тілі є майже 500 великих і малих м’язів.
Щоб ступити лише крок, працює близько двадцяти м’язів.
Організм людини побудований так мудро, що всі звичайні рухи ми ро-

бимо автоматично, не думаючи, який рух виконуватимемо наступним.
У ч и т е л ь. Отже, щоб не опинитись на місці нещасної стоноги, 

нам не потрібно замислюватись над кожним наступним рухом. За нас 
це зробить сигнал з мозку.

Серед таких малих учнів, як ви, вже є бабусі й дідусі. Як це може бути? 
На зв’язку — кореспондент.

Учень-кореспондент повідомляє за малюнком.

К о р е с п о н д е н т. В нашу студію приходив хлопчик Микола. Коли 
він йшов по коридору, я завжди могла здогадатись, хто йде, хоч двері були 
зачинені: тільки він човгав ногами, як старезний дід.

а коли він сідав за парту, то не міг сидіти прямо й десяти хвилин.  
То підіпре голову однією рукою, то другою, то ляже грудьми на стіл. Така 
в нього була слабка спина. «Чому?» — запитаєте ви. З цим питанням ми 
звернулись до нашого експерта.

Виходить учень-експерт і пояснює.

Е к с п е р т. Організм людини надсилає більше крові тим м’язам, 
які цієї миті працюють. Клітини працюючих м’язів краще харчуються,  
а отже, швидше ростуть.

В нашому випадку Миколчина спина слабка тому, що він не любив 
працювати і цим самим не давав роботу своїм м’язам. Діти взимку роз-
чищали сніг, навесні — саджали дерева, квіти, восени — збирали вро-
жай. а цей хлопчик щоразу знаходив причину, щоб не працювати. Так  
і став молодим дідусем.

У ч и т е л ь. Отже, недаремно я наголошую, щоб ви тримали спин-
ку рівно, коли ходите, і не згинали її, коли сидите.

З новинами спорту виступає коментатор...
К о м е н т а т о р. У нашій школі було оголошено підготовку до вес-

няної спартакіади. В першому турі — два змагання з бігу. Два приятелі — 
Сергійко і Василько, які до цього ніколи не брали участь у змаганнях,— 
вирішили підготуватись по-своєму.

Весь останній тиждень вони за обідом та вечерею з’їдали по дві пор-
ції й намагались якомога більше лежати.

— Треба набиратися сили,— казали вони,— а не витрачати її даремно.
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Та наслідки були зовсім не ті, на які вони сподівались. Обоє так роз-
повніли та обважніли, що захекались і зійшли з доріжки вже на середині 
дистанції.

Ось чому спортсмени набираються сили, не вилежуючись у ліжку,  
а тренуючись.

Слово — спортивному експертові.
Е к с п е р т. Під час тренувань спортсмен завжди ставить перед собою 

завдання складніше, ніж вимагають змагання. Гарних наслідків досягає 
той, у кого розвинені всі м’язи тіла, добре працюють легені, серце.

а наші хлопчики, Сергійко і Василько, спортом не займалися, мало 
працювали фізично. Тому у них слабкі не тільки м’язи, а й легені і серце. 
а отже, через своїм лінощі, вони програли змагання з бігу.

У ч и т е л ь. Як бачите, сильний не той, хто багато їсть, а той, хто ба-
гато рухається, систематично займається спортом.

IV. Закріплення вивченого матеріалу
1. розгадування кросворда.

1 с

2 к

е

3 л

е

4 т

1) На чому, мов на шарнірах, руки і ноги, пальці і корпус легко повер-
таються? (Суглоб)

2) Чим закінчується хребет? (Куприк)
3) Як по іншому називаються м’язи? (Мускули)
4) Якщо м’яз виконує роботу, він... (скорочується).
2. робота в зошиті.
1) Закінчіть речення. (1)
2) Запишіть відповіді на питання. (2, 3)
3) Творча робота.

V. Підсумок уроку
— Про що ви дізнались на уроці?
— Як зміцнювати м’язи?
— Як долати втому м’язів?

VI. Домашнє завдання
1) Опрацювати статтю «Як людина рухається», «Чому треба тренувати 

м’язи».
2) Скласти розповідь «Як я дбаю про свою поставу».
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УроК 30
тема. Як відбувається живлення людини. 
Бережи органи травлення

мета: формувати елементарні поняття травлення, органи травлення (роз-
ташування в організмі, значення), рослинна їжа, тваринна їжа; уявлення про 
взаємозв’язок органів однієї системи, про гігієну харчування і догляд за зубами; 
вміння розрізняти на своєму тілі місця, де розміщені органи травлення; догля-
дати зуби, правильно харчуватися; формувати вміння самостійно виконувати 
практичну роботу, встановлювати функціональні зв’язки (будова органу — його 
функція, тобто значення в організмі), узагальнювати й робити висновки; вихову-
вати бережливе ставлення до свого організму, прагнення берегти здоров’я.

обладнання: муляж «Органи травлення», «Зуби»; таблиці «Органи 
травлення», «Зуби», «Наша їжа»; роздаткові картки.

Хід уроку

і. Підсумок фенологічних спостережень

іі. Перевірка домашнього завдання
1. Фронтальне опитування.

— Пригадайте, як працює м’яз.
— Як зміцнюються м’язи?
— Чому м’язи стомлюються?
— Яке значення мають м’язи?

2. Індивідуальна робота за картками.
3. Використання інтерактивних технологій.

робота в парах.
Виберіть правильні відповіді.

• Грудна клітка захищає печінку і нирки;
• грудна клітка захищає серце і легені;
• череп захищає головний мозок від ушкоджень;
• грудна клітка складається з 16 пар ребер;
• грудна клітка складається з 12 пар ребер;
• м’язи можуть скорочуватись і розслаблюватись;
• м’язам завжди потрібен відпочинок.

ііі. мотивація навчальної діяльності
Скажіть, без чого людський організм не зможе жити?
розгадування ребуса.

,
   (Їжа)
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— Щоб жити, працювати, а дітям ще й рости, треба їсти й пити. Хліб, 
різні овочі та фрукти, молочні, рибні й м’ясні страви, фруктові соки міс-
тять усі потрібні для організму речовини.

Що відбувається з їжею в нашому організмі?
— Сьогодні ви ознайомитесь з органами травлення.
Дізнаєтесь, якими шляхами проходить їжа і як перетравлюється, а та-

кож поговоримо про те, як захистити органи травлення від захворюван-
ня, як і коли саме потрібно чистити зуби.

IV. Вивчення нового матеріалу
1. розповідь вчителя.

— Їжа в нашому організмі зазнає великих і складних змін. розглянь-
те на таблиці, який довгий шлях проходить вона. Спочатку потрапляє  
в рот. Дотиком губ ми розрізняємо, яка вона — тверда чи м’яка, холод-
на чи гаряча. Зубами розжовуємо їжу. За допомогою язика ми визначає-
мо її смак. Під дією слини в роті вона починає розчинятись. У шлунку, 
в який їжа потрапляє по стравоходу, вона перетравлюється частково і за 
допомогою шлункового соку до кінця в тонкій кишці. Тільки в перетрав-
леному вигляді їжа може проникнути в кров, яка розносить її до всіх ор-
ганів нашого тіла, тобто живить їх.

Подрібнення їжі й перетворення її в організмі на розчинні речови-
ни називають травленням.

Захворювання хоча б одного органа травлення відразу ж погано впли-
ває на наше здоров’я. Якщо з якихось причин у кров не надходитимуть 
розчинені поживні речовини, то людина вмирає. Тому дуже важливо до-
тримуватись гігієни харчування. Передусім перед вживанням їжі треба 
мити не тільки руки, а й овочі та фрукти, щоб не занести в організм хво-
роботворні мікроби. Їсти потрібно в один і той же час, неквапливо й доб-
ре пережовувати їжу. Вона повинна бути різноманітною, щоб організм 
діставав усі необхідні для життя речовини.

2. робота з таблицею «Органи травлення».
1) ротова порожнина;
2) слинні залози;
3) стравохід;
4) шлунок;
5) дванадцятипала кишка;
6) підшлункова залоза;
7) жовчний міхур;
8) печінка;
9) тонка кишка;

10) товста кишка;
11) апендикс;
12) пряма кишка.
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3. Продовження розповіді з елементами бесіди.
— Чи знаєте ви, скільки в людини зубів?
— Їх тридцять два. Шістнадцять у верхній щелепі і стільки ж —  

у нижній.
— Чи змінюються зуби протягом життя?
— Так, протягом життя набір зубів у людини змінюється повністю.
Перший набір — це дитячі, чи молочні, зуби. Їх буває до двадцяти.
З 5 років молочні зуби поступово розхитуються і випадають. Їх міс-

це займають постійні зуби.
— Із чого складаються зуби?
— Зуби — найтвердіші частини людського організму. Шар білої емалі, 

яким вони вкриті, не поступається твердістю слоновій кістці.
Під шаром емалі знаходиться шар дентину. Всередині знаходиться 

м’яка пульпа. У ній прокладені кровоносні судини, які живлять зуб. Так 
само, як живлять вони всі інші частини тіла.

Що ж потрібно робити, щоб зуби не руйнувалися, не боліли, а ясна 
були здоровими?

4. Бережіть органи травлення.
— Захворювання хоча б одного органа травлення відразу ж погано 

впливає на наше здоров’я. Якщо з якихось причин у кров не надходити-
муть розчинені поживні речовини, то людина вмирає. Тому дуже важли-
во дотримуватись гігієни харчування.

• Перед їжею треба мити руки.
• ретельно мити овочі і фрукти.
• Їсти потрібно в один і той самий час.
• Їсти потрібно неквапливо і добре пережовувати їжу.
• Під час їжі не розмовляти.

Хвилинка відпочинку.

V. Закріплення вивченого матеріалу
1. робота з підручником.
• роздивіться малюнок.
• Перелічіть органи травлення.
• Опрацюйте статтю «Правила догляду за зубами».
2. робота в зошитах.

— Відкрийте зошити. (Завдання 4, 5, 6, 7.)
3. Це цікаво знати!

— Добова норма харчування людини:
• хлібобулочні вироби — 300 г;
• картопля — 264 г;
• молоко і кефір — 450 г;
• м’ясо і м’ясні продукти — 205 г;
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• риба — 50 г;
• цукор та кондитерські вироби — 100 г;
• масло — 15 г;
• яйця — 40 г;
• сир (твердий) — 18 г, або м’який — 20 г;
• свіжі фрукти та овочі — 660 г.
4. Бесіда.

— Що таке травлення?
— Які є органи травлення?
— Чому треба харчуватися різноманітною їжею?
— Яке значення для нашого організму мають зуби?
— Що означають слова «гігієна харчування»?

5. робота за картками «Здоровий зуб».
Використовується інтерактивний метод «Незакінчені речення».
— Дивіться на картинку. Це допоможе вам заповнити пропуски в ре-

ченнях.
1) Біла частина зуба називається... 
2) Інша частина зуба схована в...
3) ...міцно утримує зуб в щелепі.
4) ...досить тверда і захищає зуб.
5) У пульпі містяться кровоносні судини та...
6) Зафарбуйте дентин жовтим кольором. Зафарбуйте пульпу червоним 

кольором.
6. Корисні поради.
1) Два–три рази на рік відвідуйте лікаря, щоб перевірити загальний стан 

здоров’я; здорові зуби загалом бувають у здорових людей;
2) завжди повноцінно харчуйтесь, їжте багато зелених овочів, м’ясо, 

курку, рибу, яйця і, звичайно, пийте побільше молока;
3) чистіть зуби після кожного прийому їжі;
4) не їжте багато цукерок і не дуже захоплюйтесь солодкою газованою 

водою...

Vі. Узагальнення та систематизація знань
Складання на дошці схеми «Система травлення».

1. Впишіть у клітинки назви органів, у яких відбувається травлення, 
з’єднайте їх стрілками в єдину систему.

2. Запишіть на дошці, що допомагає процесу травлення їжі.
Система травлення → ротова порожнина → стравохід → шлунок → 

тонка кишка → товста кишка → пряма кишка.
Допомагають перетравленню їжі: язик, зуби, слина, печінка з жовч-

ним міхуром.
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VII. Підсумок уроку
— Що цікавого ви дізналися?
— Що найбільше запам’яталося? Чому?

VIіI. Домашнє завдання .
1) Опрацювати статтю підручника «Як відбувається живлення лю-

дини».
2) Виконати в зошиті завдання 7.

УроК 31
тема. для чого і як людина дихає.  
Бережи органи дихання

мета: формувати елементарне поняття органи дихання (розташуван-
ня в організмі, значення); уявлення про газообмін в легенях, про необхід-
ність чистого повітря для дихання, про звички, які шкідливо діють на ор-
гани дихання, про шляхи збереження органів дихання здоровими; вмін-
ня знаходити на своєму тілі місця, де розміщені органи дихання, дбати 
про чистоту повітря, дотримуватися правил гігієни під час спілкування  
з хворими людьми; формувати вміння висловлювати судження, встанов-
лювати взаємозв’язки і залежності між органом й умовами його функ-
ціонування; розвивати уяву; виховувати охайність, допитливість, пізна-
вальний інтерес до вивчення свого організму.

обладнання: муляж «Органи дихання», таблиці «Органи дихання», 
таблиці минулого уроку, сантиметрові стрічки, картки.

Хід уроку

і. Підсумки спостережень за погодою
— Хто дає нам тепло? Що дає нам тепло?
— Ми спостерігаємо за природним світилом — сонцем, джерелом 

тепла і світла. розповість нам про це наш класний синоптик.

іі. Перевірка домашнього завдання
1. Фронтальне опитування.

— Що таке травлення?
— Що відбувається з їжею в нашому організмі?
— Які органи травлення є у людини?
— Чому треба харчуватися різноманітною їжею?
— Яке значення для нашого організму мають зуби?
— Які основні правила гігієни харчування?
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2. робота за картками «Як розвивається карієс».
1) Пронумеруйте картинки 1, 2 та 3 так, щоб номери показували послі-

довність розвитку карієсу.
2) Використайте картинки і слова в рамці, щоб заповнити пропуски  

в реченнях.

Кислота порожнина карієс

Коли... руйнує емаль зуба, розпочинається карієс.
Незабаром виникає отвір, або... 
...розповсюджується.

3. робота в малих групах (використання інтерактивних технологій).
Час опрацювання — 3 хвилини.
І група. Скласти на дошці схему «Система травлення», вказавши, що 

саме допомагає процесу травлення їжі в організмі людини.
ІІ група. розказати, де починається процес травлення і як це можна 

довести за допомогою досліду.
ІІІ група. розказати, які поживні речовини утворюються з продуктів 

харчування і як вони поступають у кров до всіх органів.

III. мотивація навчальної діяльності
Використання технології «Мозковий штурм».

1. Проблемна ситуація.
— Уявіть собі таку картину: 1846 рік, судно «Мері Сомс» наздогнала 

на морі буря. Всі, хто був на судні (а це батальйон солдат і команда судна) 
сховалися в трюмі. Коли буря скінчилася, на палубу ніхто не піднявся — 
всі загинули, хоча дно залишилося абсолютно неушкодженим.

Поміркуйте. З якої причини сталася ця трагедія?
2. Хвилинка ерудита.

— Щоб повніше розв’язати нашу проблемну ситуацію, нам необхід-
но прочитати цей ребус.

По 
,

   (Повітря)

— Так. Крім їжі, що ще треба людині для життя? (Повітря)
3. Практична робота.

Дослід 1. Давайте проведемо дослід: затримайте дихання. (Можна за-
тримати дихання так: закрити носик і ротик рукою.)
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Скільки секунд ви можете не дихати? (40–50 секунд) а потім ви від-
чули, що вам конче треба вдихнути повітря. І яке це радісне відчуття, 
коли ваші груди наповнюються свіжим повітрям! 

Без повітря людина не може прожити навіть кілька хвилин! Вона по-
стійно вдихає і видихає повітря все своє життя. 

іV. оголошення теми і мети уроку. робота над новим матеріалом
1. робота за таблицею «Органи дихання».

— Який же шлях повітря від органів дихання до легень?
Щоб потрапити до легенів, повітря проходить досить довгий шлях 

по цілій системі трубок. Усі ці трубки так і називаються — верхні ди-
хальні шляхи.

Давайте простежимо весь цей шлях. Починається він з носа. 
(Робота з тематичним словником школяра: 1. Що таке ніс? 2. Спро-

буйте вдихнути через ніс.)
— У носі затримуються великі часточки і пил, які могли б пошкодити 

ніжну тканину легень. Тут же відбувається нагрівання повітря, яке вди-
хаємо. Часточки і пил затримуються за допомогою волосинок, які щільно 
ростуть на слизистій носових проходів. а зігрівання відбувається тому, що 
носові ходи дуже вузькі, а їхні стінки багаті на кровоносні судини. Кров, 
яка постійно циркулює, зігріває стінки, а від них зігрівається й повітря. 
Тому дуже важливо дихати носом, а не ротом.

Потім повітря через носоглотку надходить у дихальне горло. Дихаль-
не горло ділиться на два бронхи: правий і лівий. Бронхи входять в ле-
гені і там розгалужуються, як коріння дерев. Саме цим шляхом потрап-
ляє повітря до легень.

2. робота із зошитом та таблицею.
Потрібно зазначити шлях, яким проходить повітря від органів ди-

хання до легень.
Учень біля дошки працює з таблицею. Інші учні — в зошитах.

3. робота з підручником.
1) Опрацювати статті «Для чого і як людина дихає».
2) розгляд і аналіз ілюстрації.
4. Практична робота. Вимірювання об’єму своєї грудної клітки.

— Зроби вдих і виміряй об’єм своєї грудної клітки. Полічи число 
вдихів і видихів, сидячи спокійно за партою, і зроби підрахунки після  
15 присідань. Порівняй отримані результати.

5. Словникова робота.
Гортань, трахея, бронхи, легені.

6. анатомія людини у цифрах і фактах.
— Основними органами, завдяки яким ми дихаємо, є легені. Наші 

легені працюють і вдень, і вночі — все життя. Якби вони перекачували 
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не повітря, а воду, тільки за одну ніч підняли б на висоту другого поверху 
півтони води. Ось який потужний дихальний апарат створила природа!

7. Практична робота.
Відчиніть вікно.
— Зробіть вдих. Що ви відчули? Легені розширилися і наповнилися 

свіжим повітрям — грудна клітка піднялася.
— а тепер знову зробіть вдих і видихніть повітря. Що ви відчули?
Якби діафрагма перестала опускатися і підніматися, легені переста-

ли б дихати.
а для чого це треба — весь час вдихати і видихати повітря?
Справа в тому, що живі істоти — люди, тварини, птахи, риби, кома-

хи, навіть квіти і дерева — постійно мають потребу в одному з газів, що 
входить до складу повітря. Цей цілющий газ — кисень.

8. Як потрібно розвивати легені?
— Щоб забезпечити органи киснем, треба розвивати легені. Цьому 

сприяють ранкова гімнастика, ігри на свіжому повітрі, помірна фізич-
на праця.

9. Як треба дихати?
— Краще від усіх вміють дихати співаки, музиканти, котрі грають на 

духовних інструментах (флейті, сопілці, трубі), спортсмени та йоги.
Уміння дихати — це правильне і повне використання можливостей 

грудної клітки, дихальних м’язів і діафрагми. Від правильного дихання 
залежить здоров’я і продовження життя людини.
10. Інсценівка.

С и г а р е т а. Hello! Друзі! Я — американка. Мене з америки при-
везли моряки Христофора Колумба ще в 1492 році. З того часу і про-
живаю в Європі. І всі мені раді! Подивіться, яка я гарна! Понюхайте,  
як я пахну! а може, хтось хоче запалити? Я ж така корисна!

У ч е н ь. Ні, стій! З тебе користі тільки й того, що з тютюну одер-
жують хімічну речовину — нікотин-сульфат, який використовується  
і в сільському господарстві для захисту рослин від попелиць. Це одна  
з найсильніших отрут! Крім того, іноді господині посипають тютюном 
вовняні речі, щоб їх не побила міль. Ось яка з тебе користь! Від тебе біль-
ше неприємностей, ніж користі!

V. Закріплення матеріалу
Тестові задачі

1. Які органи беруть участь в диханні?
Відповіді:
1) Серце; 2) носоглотка; 3) печінка; 4) легені; 5) бронхи; 6) шлунок; 

7) гортань; 8) трахея.
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2. Що відбувається у твоєму організмі, коли ти вдихаєш повітря?
Відповіді:

1) Грудна клітка опускається;
2) грудна клітка піднімається;
3) легені розширюються;
4) легені звужуються;
5) свіже повітря проникає в пухирці легень;
6) кров віддає легеням не потрібний для організму кисень;
7) легені віддають в кров необхідний для організму кисень.
3. Що треба робити, щоб забезпечити свій організм чистим повітрям?

Відповіді:
1) розвивати легені;
2) ламати дерева, нищити кущі, трави;
3) при вході в приміщення не витирати взуття;
4) берегти зелені насадження;
5) дихати у приміщенні, де палили;
6) витирати вологою ганчіркою пил з меблів, підлоги, користуватися 

пилососом;
7) витрушувати й чистити одяг у кімнаті.
4. Як ти розумієш прислів’я: «Ліси — легені планети»?

Що треба робити, щоб зберегти ці легені?

Vі. Підсумок уроку
— Що ви дізналися нового, не відомого вам досі?
— Що вам запам’яталося найкраще?
— Чи варто провітрювати приміщення взимку?

VіI. Домашнє завдання
Опрацювати статтю «Для чого і як людина дихає», розказати рідним, 

як слід турбуватися про чистоту повітря.

УроК 32
тема. для чого людині органи кровообігу. 
Бережи органи кровообігу

мета: формувати елементарне поняття органи кровообігу (судини, 
серце, їх значення в організмі), пульс; уявлення про кругообіг крові в ор-
ганізмі, про шляхи збереження органів кровообігу здоровими; вміння 
розрізняти на своєму тілі ті місця, де знаходиться серце і судини, ви-
значити пульс, дотримуватися режиму дня; формувати вміння вста-
новлювати взаємозв’язки між системами органів в організмі людини,  
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моделювати ці зв’язки, робити висновки; виховувати розуміння необ-
хідності берегти власне здоров’я, зокрема органи кровообігу, прагнення 
знати, як берегти серце, судини, і вміти це робити, доброзичливо стави-
тися до інших людей.

обладнання: муляж «Серце»; таблиці «Кровоносна система люди-
ни», «Органи дихання».

Хід уроку

і. Хвилинка спостережень
— Які зміни сталися у природі?
— Який сьогодні день?
— Який стан неба?
— Чи падає дощ?

II. Перевірка домашнього завдання
1. Фронтальне опитування.

— На таблиці покажіть і назвіть органи дихання.
— розкажіть, що відбувається з повітрям у легенях.
— Чому потрібно дихати носом?
— Чому потрібно розвивати легені?
— Якої шкоди завдає паління?
— Чому найкраще дихати тільки свіжим повітрям?

2. Індивідуальне опитування.
— Запишіть номери правильних відповідей.
Що відбувається у вашому організмі, коли ви вдихаєте повітря?

1. Грудна клітка опускається.
2. Грудна клітка піднімається.
3. Легені розширюються.
4. Легені звужуються.
5. Свіже повітря проникає у пухирці легень.
6. Кров віддає легеням непотрібний організму кисень.
7. Легені віддають у кров необхідний для організму вуглекислий газ.

III. актуалізація опорних знань учнів
Бесіда.
— Що з’єднує дві системи органів — систему травлення і систему ди-

хання людини?
— а чи замислювались ви, яке значення в житті людини має серце?
— Ви, мабуть, часто помічали: якщо порізати палець чи подряпатись, 

то з’являється кров. Чому?

IV. Повідомлення теми і завдань уроку
— На уроці ви дізнаєтесь про те, як рухається кров у нашому організ-

мі, про будову і роботу серця, про засоби його розвитку і зміцнення.
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V. робота над новим матеріалом
1. розповідь учителя про серце за муляжем.

У ході пояснення ставляться такі запитання.
— Хто бачив серце тварини?
— Що воно нагадує?
— Який має вигляд?
(Учні відповідають, спираючись на знання про особливості м’язів.)
— Серце працює вдень і вночі протягом усього життя людини. Стін-

ки серця складаються з м’язів. Скорочуючись і розслаблюючись, воно ви-
штовхує кров у кровоносні судини, що нагадують трубки. У той час, коли 
серце виштовхує кров у кровоносні судини, ми відчуваємо пульс.

2. Практична робота.
Щоб розкрити залежність ритму скорочення серця від фізичного 

навантаження на організм людини, дітям пропонують вийти з-за парт,  
у швидкому темпі кілька разів присісти і піднятися, сісти на місця. Паль-
ці однієї руки притиснути до іншої трохи вище долоні. В цьому місці су-
дини проходять близько біля шкіри, тому добре чути поштовхи. (Діти ви-
значають свій пульс.)

3. розповідь учителя за таблицею.
Демонстрація органів кровообігу.

4. Як зміцнювати серце?
Бесіда за малюнками.
— Чому у фізично міцних дітей пульс прискорився менше, ніж у дітей, 

слабших за фізичним розвитком? (Відповідь уточнюється вчителем.)
— Серце відіграє важливу роль в організмі людини. Дехто вважає, що 

йому потрібно давати менше навантаження. але це неправильне тверджен-
ня. Навпаки, люди, які не займаються спортом, мають слабке серце. У фі-
зично розвинених учнів серце працює краще. Під час фізичного наванта-
ження воно здатне вміщувати в собі більше крові і більше виштовхувати її  
у судини. У таких людей пульс спокійний, і вони менше задихаються. Отже, 
серце потрібно тренувати, а цьому сприяють фізична праця і спорт.

Фізкультхвилинка
5. робота з підручником.
1) Читання статті «Для чого людині органи кровообігу».
2) розгляд і аналіз ілюстрацій.
3) Відповіді на запитання.

VI. Закріплення вивченого матеріалу
1. робота в зошиті.
2. Складання на дошці схеми «Кровоносна система».
3. Бесіда (використовується інтерактивна модель «Акваріум»).

— Де знаходиться серце у людини?
— Яке значення має кров у нашому житті?
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— Від чого залежить частота пульсу?
— Що сприяє зміцненню здоров’я?

4. розгадування кросворда.

1 2

4

3

5

По вертикалі:
1)  Найтонші судини, що пронизують усі органи тіла. (Капіляри)
2) Судини, по яких кров, насичена вуглекислим газом, повертається до 

серця. (Вени)
3) Порожнистий м’язовий орган, який виштовхує кров у судини. (Серце)
 По горизонталі:
4) рух крові по кровоносних судинах тіла людини. (Кровообіг)
5) Великі кровоносні судини, що відходять від серця. (Артерії)

VII. Підсумок уроку
VIII. Домашнє завдання

1) Опрацювати статті підручника.
2) Виконати завдання в зошиті (3, 4).
3) Виконуючи ранкову гімнастику, перевірити частоту пульсу.

УроК 33
тема. Мозок і нерви. Як людина сприймає

мета: формувати елементарні поняття нервова система (головний  
і спинний мозок, нерви, їх значення в організмі), органи чуття людини (види 
органів чуття, подразники, що сприймаються кожним органом); уявлен-
ня про роботу нервової системи й органів чуття, про шляхи збереження 
органів чуття; вміння розрізняти на своєму тілі ті місця, де знаходяться  
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головний і спинний мозок, нерви, розрізняти органи чуття, дотримува-
тися режиму дня, чергувати розумову працю з фізичною працею та від-
починком; формувати вміння встановлювати взаємозв’язки між усіма 
органами тіла людини, доводити судження: «Організм — єдине ціле»; 
виховувати допитливість, пізнавальний інтерес до власного організму, 
прагнення берегти власне здоров’я, розуміння його цінності для люди-
ни, залежності життя людини від стану здоров’я.

обладнання: таблиці попередніх тем, ілюстрації, таблиці «Нервова 
система», «Органи чуття».

Хід уроку

і. Підсумок фенологічних спостережень
II. Перевірка домашнього завдання

1. Інтерактивна гра «Мікрофон».
— Яке значення має кров в організмі людини?

2. Тестова перевірка знань.

ііі. мотивація навчальної діяльності
Використання технології «Мозковий штурм».
— Як реагує організм, якщо шкіра руки торкається до гарячих, го-

стрих предметів?
— Чому в роті виділяється слина, як тільки згадаєш про лимон або 

уявиш його під час їжі? 
— Що відбувається за допомогою вух?

IV. Повідомлення теми і завдань уроку
— Сьогодні ми дізнаємось не тільки про те, чому людина забирає руку 

від гарячого, а й про будову і значення нервової системи, її властивості  
й органи, різні способи зміцнення нервової системи.

V. робота над новим матеріалом
1. розповідь учителя за таблицею.
1) Будова нервової системи, її робота.
2) Спинний мозок.
3) Головний і спинний мозок реагують на різну інформацію за допомо-

гою 75 кілометрів павутиння нервів — тонких і чутливих волокон. По 
одних йдуть сигнали від усіх органів і нервових закінчень на шкірі,  
а по інших — надсилається інформація від головного і спинного моз-
ку до органів, «повідомляючи», як їм треба діяти.

VI. робота з підручником
1. Читання різних статей (учні самостійно готують розповідь про значен-

ня одного з органів).
2. Словникова робота.
3. Відповіді на запитання.
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VII. Закріплення та осмислення знань
робота в групах.
Завдання за картками.
І група

1. З чого складається нервова система людини?
2. Яке значення вона має для організму людини?

II група
1. Що шкодить нервовій системі?
2. Що треба робити для її зміцнення?

III група
1. Які органи чуття в нас є?
2. Що ми сприймаємо ними з довкілля?

VіII. робота в зошиті
Читання зашифровок.
Спочатку знайдіть перший кружечок і за лініями прочитайте, яку ро-

боту виконують органи чуттів.

IХ. Підсумок уроку
— Що найбільше запам’яталося?
— Що цікавого ви дізналися на уроці?

X. Домашнє завдання
1) Опрацювати статті з підручника.
2) Відповідати на запитання.
3) Виконати завдання в зошиті.

УроК 34
тема. взаємозв’язки в природі

мета: розширити уявлення учнів про ланцюги живлення, взаємо-
зв’язки рослин і тварин із неживою природою; розвивати уміння аналі-
зувати, порівнювати; виховувати бажання бути господарем, бережно ста-
витися до природи.

обладнання: ілюстрації.

Хід уроку

і. Підсумок фенологічних спостережень
— Які зміни відбулися в природі у травні?
— Що найбільше вас вразило?
— Які квіти зацвіли?
— Які дерева розпустили листочки? Які ще ні?
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II. актуалізація опорних знань
— Я стверджую, що гриби — це рослини. Доведіть, чи це так.
— Складіть ланцюг живлення за початком.
Грибниця підберезника → ..., → ..., → ... 
(Грибниця підберезника → береза → козуля → вовк.)
— Як ви гадаєте, чи можна продовжити цей ланцюг?

III. Повідомлення теми і завдань уроку

IV. Вивчення нового матеріалу
1. Бесіда за малюнком.

(На малюнку зображено дуб, під дубом — їжак, мишка, кабан, вовк, 
трави, квіти, гриби, на дубі — сова, білка, одуд, гусениця.)

— розгляньте малюнок дуба.
— Яких рослиноїдних тварин ви бачите біля нього?
— Як вони пов’язані з дубом?
— Назвіть хижих тварин.
— Як вони пов’язані з дубом?
— Уявіть собі, що дуб засох. Що станеться?
— Отже, рослини є їжею для рослиноїдних тварин, а вони є здобич-

чю для хижаків.
У природі сильніші хижі тварини нападають на слабших.

2. робота з підручником.
1) Читання статті.
2) Відповіді на запитання.

— Як ви гадаєте, чи може таке статися, що хижаки знищать усіх рос-
линоїдних тварин?

(Учні висловлюють свої думки.)
— Яке місце в природі посідає людина?
— Що треба робити для збереження життя на Землі? Чому?

3. розповідь учителя.
— Послухайте історію.
В одній країні розвелося дуже багато горобців, які знищували вро-

жай. Людям це дуже не сподобалося. Вони стріляли в горобців, зни-
щуючи їх. Пройшов час, і розвелося багато шкідників, які ще більше 
знищували плоди, ніж горобці. Люди змушені були завозити горобців 
з інших країн.

— Чому люди змушені були це зробити?
— Отже, втручаючись у природу, людина руйнує ланцюги живлення. 

Цим самим завдає їй великої шкоди.
4. Бесіда з елементами гри.

— Пригадайте і скажіть, якою буває природа. (Жива й нежива)
— Як ви думаєте, а чи пов’язана жива природа з неживою?
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Гра «Де хто живе?»
• риба живе...;
• птах живе...;
• черв’як живе...;
• кріт живе... 

— Отже, нежива природа — середовище для життя багатьох тварин.
— Чи можуть тварини жити без сонячного світла і тепла? Чому?
— а що ще потрібно для життя тварин? (Кисень, вода)
— Отже, рослини і тварини не можуть жити без неживої природи. 

Природа — єдине ціле.
5. Цікаво знати!

— На землі рештки тварин і зів’ялих рослин руйнуються бактеріями 
і переходять у ґрунт, стаючи їжею для рослин.

V. Закріплення вивченого матеріалу
1. Складіть ланцюги живлення.
1) Горіхи ліщини → ... → ...;
2) → ... → ... мураха;
3) ... → ... → ... 
2. розгадування кросворда.

— Якщо ви розв’яжете цей кросворд, то дізнаєтесь, ким є сокіл.

1 х

2 и

3 ж

4 а

5 к

1) Що над нами вверх ногами? (Муха)
2) Головний герой байки Л. Глібова — «...-стрибунець». (Коник)
3) У зеленому жакеті

Галасує в очереті,
Хоч і плавати мастак,
а не риба і не рак. (Жаба)

4) Влітку білий, взимку сірий. (Заєць)
5) Сірий, зубатий,
 Полем рискає,
 Телят, овець шукає. (Вовк)
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— Отже, сокіл — це хижак.
До хижих птахів, крім соколів, належать орли, яструби, коршуни, 

беркути.

VI. Підсумок уроку
— Чому треба берегти природу?
— Поясніть вислів «Природа — єдине ціле».
— Як ви будете поводитися в природі протягом літніх канікул?

VII. Домашнє завдання
Опрацювати статтю «У природі все взаємопов’язано».



УроК 1
тема. вступ. земля — наш космічний дім.  
сонячна система

мета: поставити перед дітьми завдання, які вони повинні розв’язати, 
вивчаючи дану тему; подати поняття Сонячна система і розповісти, які 
планети входять до неї; вчити користуватися довідковою літературою; 
виховувати необхідність берегти нашу Землю як єдину з планет Соняч-
ної системи, на якій існує життя.

обладнання: Дитяча енциклопедія, таблиці.

Хід уроку

і. Повідомлення теми і мети уроку
— Діти, сьогодні ми розпочнемо вивчати нову тему «Земля — наш кос-

мічний дім». Що ми будемо вивчати в цьому розділі і якими будуть наші 
завдання? Давайте розглянемо сторінки нашого підручника і з’ясуємо 
теми уроків, що будемо вивчати.

1) Сонячна система.
2) Земля — планета Сонячної системи.
3) Як обертається Земля.
4) Як поверхня Землі нагрівається сонячними променями.
5) Як орієнтуватися на місцевості.
6) Як зображують поверхню Землі на глобусі і карті.
7) Як зображують місцевість на плані.
8) Материки Землі.
9) Океани Землі.

10) Населення Землі.
— Закінчиться вивчення теми тематичним оцінюванням, що буде 

містити питання щодо вивченого матеріалу. Вони є на окремому аркуші 
і будуть вивішені у куточку тематичного оцінювання. Ви можете з ними 
ознайомитися.

а сьогодні ми розглянемо також ще одну тему: «Сонячна система». 
Ми дізнаємося про те, які планети залежать від Сонця, рухаються нав-
коло нього, і як Сонце впливає на їх розвиток.

Працюватимемо за таким планом.
1) Зорі — космічні тіла.
2) Що таке Сонце і що таке Сонячна система.

4 КЛас
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3) Планети Сонячної системи.
4) астероїди, комети, метеорити.

іі. робота над темою
1. Зорі — космічні тіла. 
1) Чи доводилося вам дивитися у нічне небо? Що ви там бачили? Чи за-

мислювалися ви над тим, що відбувається там, у височині? Давайте 
прочитаємо статтю підручника на С. 76 (читання вголос).
— Що таке зорі? Від чого залежить колір зорі?

2) Чи вірите ви в гороскопи? Під яким сузір’ям ви народилися? (Роз-
глянути таблиці сузір’їв.) 

3) Додому було задано підготувати розповідь за матеріалами Дитячої 
енциклопедії. 
(Діти виступають із повідомленнями «Де народжуються зорі?»  

(Див. додаток.))
2. Що таке Сонце та Сонячна система.

Сонце — це теж зоря, тільки дуже великого розміру. Таких зірок у Все-
світі безліч. Воно утворилося з газу, що залишився на місці вибуху біль-
шої зорі. Сьогодні, в час своєї зрілості, Сонце випромінює рівне жовте 
світло та постійно дає на Землю тепло. разом із тим, воно дає смертель-
но небезпечні гамма-, рентгенівські, інфрачервоні, ультрафіолетові про-
мені та радіо -хвилі. На щастя, атмосфера і магнітне поле Землі надійно 
захищає людей від цього шкідливого проміння. 

Далі вчитель надає пояснення за матеріалами енциклопедії.
1. Яким є Сонце завбільшки?
2. Чому воно світить?
3. Якою є температура Сонця?
4. Скільки років Сонцю?

ііі. Планети сонячної системи
— Давайте розглянемо підручник (С. 77).
Як ми бачимо, Сонце постійно знаходиться на одному і тому само-

му місці, а навколо нього рухаються планети. Скільки їх, як вони нази-
ваються? Яка знаходиться найближче, яка — найдальше?

Демонстрація малюнків, читання статей про всі планети Сонячної си-
стеми. Кожен учень повинен був підготувати розповідь про одну із пла-
нет Сонячної системи. (Розповіді дітей.)

іV. астероїди, комети, метеорити
1. Комети, що так мальовничо виглядають на небі, насправді всього 

лише брудні крижані кулі з діаметром декілька кілометрів. Як пра-
вило, вони проходять за межами Сонячної системи. але інколи Сон-
це притягує одну із комет. Наближаючись до Сонця, комета починає 
танути, а сонячний вітер здуває з неї довгий хвіст газів. Він світиться 
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в сонячних променях на нічному небі протягом кількох тижнів, доки 
комета не зникне. Останній раз із Землі можна було спостерігати ко-
мету Галле-Боппа у 1997 році.
— Що таке метеорити? Це великі кам’яні брили, що прилітають із кос-

мосу. Вони проникають в атмосферу Землі і долітають до її поверхні.
2. Самостійна робота за підручником. 

— Які космічні тіла, крім планет, рухаються навколо Сонця? Знай-
діть у підручнику і зачитайте.

V. робота у зошиті із друкованою основою

Vі. Підсумок уроку
— Що нового ви дізналися із сьогоднішнього уроку?
— Що для вас було несподіванкою?

Vіі. Домашнє завдання
Опрацювати матеріал підручника «Сонячна система». Поміркувати 

над питанням про те, яке значення для Землі має Сонце.

додаток

ЩО СТраШНОГО В СУПУТНИКаХ МарСа?

Якось американському астроному асафу Холлу набридло вивчати 
Марс. Він вирішив йти спати. але його дружина, якої він побоювався, 
наполягала на тому, щоб він продовжував дослідження. Тієї ночі він від-
крив два супутники Марса. Дотепний астроном назвав їх Фобос (страх) 
і Демос (жах).

ЧОМУ МарС ЧЕрВОНИЙ?

Тому, що він іржавий. На поверхні планети міститься велика кількість 
залізного пилу, що окислився в атмосфері з вуглекислого газу.

ЧИ Є ЖИТТЯ На МарСІ?

Поки що цього ніхто не знає. Космічні апарати «Вікінг», що були за-
пущені в 70-х роках, не знайшли на Марсі слідів життя. але у 1996 році  
у зразках породи з Марса були виявлені мікроскопічні окам’янілості, що 
могли виявитися мінівірусами.

ЧИ Є СУПЕрНИК У ВЕЛИКОГО КаНЬЙОНУ?

Так, це каньйон на Марсі! Поверхня Марса менше підвладна різ-
ним впливам, ніж земна. адже там немає ні дощів, ні річок. Проте, хоча 
Марс і наполовину менший за Землю, на ньому є вулкан Олімп заввишки  
24 км, що втричі вищий від Джомолунгми. Космічний апарат «Марінер-9»  
відкрив на Марсі глибоку розколину, що була названа долиною Марі-
нера. Її довжина становить 4000 км, а глибина в чотири рази перевищує 
глибину Великого Каньйону в америці.
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ЯКИМ Є ПОВІТрЯ На ВЕНЕрІ? 

атмосфера Венери є смертельною для людини. Вона складається пе-
реважно з отруйного вуглекислого газу і хмар сірчаної кислоти. Шар атмо-
сфери дуже товстий, тому атмосферний тиск є великим.

ЧОМУ ВЕНЕрУ НаЗИВаЮТЬ ВЕЧІрНЬОЮ ЗОрЕЮ?

Венера віддзеркалює сонячне світло, і тому в небі вона сяє як зоря. 
але через її близьке розташування до Сонця ми можемо спостерігати Ве-
неру тільки відразу після заходу Сонця або перед світанком.

ІЗ ЧОГО СКЛаДаЮТЬСЯ ВНУТрІШНІ ПЛаНЕТИ?

Кожна із внутрішніх планет за будовою нагадує яйце — з твердою 
«шкаралупою» кори, «білком» — мантією із м’якої, напіврозплавленої 
породи, і «жовтком» — ядром, що складається із розпеченого рідкого за-
ліза та нікелю.

ЧИ МОЖНа ДИХаТИ На МЕрКУрІЇ?

Ні! Без запасу кисню — неможливо. Меркурій практично позбавле-
ний атмосфери, за винятком деяких парів натрію, тому що всі гази спа-
лює Сонце.

ЯКОЮ Є ТЕМПЕраТУра На МЕрКУрІЇ?

На Меркурії немає теплоізолювальної атмосфери, тому перепади 
температур є дуже різкими. Вдень температура піднімається до 430°С,  
а вночі падає до –180° С. 

МЕрКУрІЙ

Меркурій не має атмосфери, а його поверхня покрита кратерами, як 
на Місяці.

ЩО ТаКЕ ВНУТрІШНІ ПЛаНЕТИ?

Це чотири найближчі до Сонця планети Сонячної системи — Мер-
курій, Венера, Земля і Марс. Якщо планети, що більше віддалені від Сон-
ця, складаються здебільшого із газів, то внутрішні планети складаються 
з твердих порід. Тому на їх тверду поверхню можуть приземлятися кос-
мічні апарати. Всі внутрішні планети оточені тонким шаром атмосфери 
і є абсолютно різними за складом.

ЯКІ ПЛаНЕТИ НаЗИВаЮТЬ ГІГаНТаМИ? 

Юпітер і Сатурн — п’ята та шоста від Сонця планети — вважаються 
гігантами Сонячної системи. Маса Юпітера є вдвічі більшою, ніж маса 
решти планет разом узятих, і в 1300 разів є більшою за масу Землі. Сатурн 
дещо менший. На відміну від внутрішніх планет, обидва гіганти повністю  
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складаються з газів, і тільки ядро вони мають тверде. але й на круглі хма-
ри газу вони теж не схожі. Під впливом величезної гравітації газ стис-
кається до рідкого і навіть твердого стану.

ІЗ ЧОГО СКЛаДаЮТЬСЯ ПЛаНЕТИ-ГІГаНТИ?

Юпітер і Сатурн складаються здебільшого з водню і гелію. Тиск усе-
редині Юпітера настільки великий, що більша частина водню перетво-
рилася на метал.

ЧИ ВІТрЯНО На СаТУрНІ?

На Сатурні дмуть вітри сильніші, ніж на Юпітері. Вони несуться плане-
тою зі швидкістю 1800 км/год. але вітри на Нептуні є ще сильнішими.

На екваторі Сатурна швидкість вітру досягає 1800 км/год.

СКІЛЬКИ ВаЖИТЬ СаТУрН?

Хоча розміри Сатурна і велетенські, але складається він здебільшо-
го із рідкого водню, і тому є напрочуд легким. Його маса становить при-
близно 600 мільярдів трильйонів тонн. Якби вдалося знайти ванну від-
повідного розміру, то планета плавала б у ній.

ЩО ТаКЕ рОЗКОЛИНа КаССІНІ?

Кільця Сатурна розподіляються на широкі смуги, які вчені позначають 
буквами від а до G. У 1675 році астроном Кассіні виявив темний розрив 
між кільцями а та В, який на його честь назвали розколиною Кассіні.

СКІЛЬКИ СУПУТНИКІВ У СаТУрНа?

У Сатурна не менше, ніж 17 супутників. Один із них — Япет — білий 
з одного боку і чорний з іншого. Другий — Енцелад — укритий криста-
лами льоду. Він блимає, як кіноекран.

ЩО НЕЗВИЧаЙНОГО В ТИТаНІ?

Супутник Сатурна Титан — єдиний із супутників Сонячної системи, 
що має атмосферу.

ЩО ТаКЕ КІЛЬЦЯ СаТУрНа?

Кільця Сатурна — ореол довкола планети, що світиться. Вперше вияв-
лений у 1659 році нідерландським ученим Хрістіаном Гюйгенсом (1629–
1695). Кільця утворені з безлічі мільярдів частинок льоду і пилу. Деякі із 
них досягають розмірів 20–30 м, але більшість не перевищує розмірів ку-
биків льоду. Кільця є дуже тонкими — не більше 50 м завтовшки, а ши-
рина їх становить 74 000 км. Вони знаходяться на висоті 7000 км над хма-
рами Сатурна.
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ЧИ МОЖЕ КОСМІЧНИЙ аПараТ ПрИЗЕМЛИТИСЯ  
На ЮПІТЕрІ?

Ні. Навіть якби вдалося сконструювати космічний апарат, що 
спроможний витримати тиск Юпітера, все рівно не знайшлося б поверх-
ні, що була б придатною для його посадки, адже атмосфера на цій пла-
неті поступово переходить у глибокі моря рідкого водню.

ЯКОЮ Є ШВИДКІСТЬ ОБЕрТаННЯ ЮПІТЕра?

Юпітер обертається швидше за інші планети. Незважаючи на свої ве-
летенські розміри, він обертається довкола своєї осі за 9,8 год, тобто точ-
ка його поверхні рухається зі швидкістю 45 000 км/год.

СКІЛЬКИ СУПУТНИКІВ У ЮПІТЕра?

У Юпітера 16 супутників. Оскільки 4 найбільших було відкрито Галі-
лео Галілеєм у 1610 році, то їх назвали Галілеївськими. решта супутників 
є набагато меншого розміру.

ЩО ТаКЕ ВЕЛИКа ЧЕрВОНа ПЛЯМа?

Це ділянка в атмосфері Юпітера завширшки 40 000 км, де вже що-
найменше 330 років вирує нескінченний шторм.

ЯКОГО рОЗМІрУ Є ЮПІТЕр?

Він дуже великий. Хоча планета складається переважно з газу, її маса 
в 320 разів є більшою за масу Землі. Діаметр Юпітера — 142 984 км.

ЩО ТаКЕ ЗОВНІШНІ ПЛаНЕТИ?

Зовнішні планети — це Уран, Нептун, Плутон, а також супутник Плу-
тона Харон. Ці планети були абсолютно невідомими давнім астрономам. 
Вони розташовані дуже далеко від Землі, і їх ледь можна розгледіти. Тому 
Уран був відкритий тільки у 1781 році, Нептун — у 1846 році, Плутон —  
у 1930 році, а Харон — тільки у 1978 році. Уран та Нептун — газові пла-
нети так само, як Юпітер і Сатурн, а Плутон і Харон складаються із твер-
дих порід. Існує припущення, що вони були блукаючими астероїдами, 
аж поки не наблизилися до кордонів Сонячної системи. Тоді їх захопи-
ло сонячне тяжіння.

ЩО НЕЗВИЧаЙНОГО В УраНІ?

На відміну від інших планет, вісь Урана є нахиленою під прямим ку-
том, і планета рухається навколо Сонця боком, ніби велетенська куля  
у кегельбані.

ЩО ТаКЕ аСТЕрОЇД?

астероїди — це сотні кам’яних брил, що блукають орбітою навко-
ло Сонця. Вони стеляться широкою смугою між Марсом та Юпітером.  
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Найбільший астероїд — Цербера — досягає 1000 км упоперек. решта  
є набагато меншими. Сьогодні вченим відомо понад 3200 астероїдів.

ЧОМУ НЕПТУН ЗЕЛЕНИЙ?

Поверхня Нептуна вкрита океаном рідкого метану (природного газу) 
зеленувато-блакитного забарвлення.

СКІЛЬКИ ТрИВаЄ рІК На НЕПТУНІ?

Нептун розташований дуже далеко від Сонця. Максимальне відда-
лення становить понад 4 млд км, тому він робить повний оберт навколо 
Сонця за 164,79 років.

ХТО ВІДКрИВ ПЛаНЕТУ НЕПТУН?

Два математики — англієць Джон Коуч адамс та француз Юрбен Ле 
Верр’є вирахували, де може розташовуватися Нептун, завдяки впливу 
його гравітації на орбіту Урана. Йоганн Галле у Берліні побачив загадко-
ву планету 24 вересня 1846 року.

Нептун розташований настільки далеко від Сонця, що температура 
на його поверхні опускається до –210°С.

ЯКИМИ Є рОЗМІрИ ПЛУТОНа?

Плутон дуже малий, тому його важко побачити. Він є у п’ять разів 
меншим за Землю — всього 2284 км у діаметрі — і в 500 разів є легшим.

ЩО ТаКЕ МЕТЕОрИТИ?

Це дуже великі кам’яні брили, що прилітають із космосу. Вони про-
никають в атмосферу Землі і долітають до її поверхні, не згорівши пов-
ністю.

УроК 2
тема. земля — планета сонячної системи.  
Глобус — модель землі

мета: сформувати уявлення про форму Землі; дати елементарне по-
няття про глобус як зменшену модель Землі; ознайомити із поняттями 
екватор, полюси, півкулі; виховувати любов до рідної країни, бажання 
дізнатися більше про планету Земля.

обладнання: таблиці з фотографіями Землі із космосу, глобус, яблу-
ко, тонка металева спиця, стрічка.
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Хід уроку

і. Хвилинка спостережень
— Яка зараз пора року?  
— Який місяць, день, число?
— Яким є сьогодні небо?
— Яка погода переважала протягом тижня?
— Чи є на вулиці вітер? Визначте його напрям.
(Діти записують спостереження у зошити та в календар погоди.)

іі. Перевірка домашнього завдання
1. Усне опитування.

— Що таке зорі?
— Чим зорі різняться між собою?
— Яке значення для Землі має Сонце?
— Чому Сонце називають зорею?
— Які планети рухаються навколо Сонця?

2. Індивідуальне письмове опитування.
1) Які космічні тіла складають Сонячну систему?
2) Що називають орбітою планети?
3) З’єднайте лініями слова двох стовпчиків.

Сонце  планета
Місяць  зоря
Земля  супутник

ііі. актуалізація опорних знань
Розповідь учителя.
— У безмежному Всесвіті для нас є найбільш близькою рідна плане-

та Земля — колиска нашого земного життя. Вона має форму кулі. але це 
побачити неможливо. Тому раніше люди вважали, що Земля — плаский 
або опуклий круг, що тримається на підпорах.

Одні думали, що Землю тримають чотири слони, які стоять на вели-
чезній черепасі. Інші вважали, що Землю тримають три великі-превели-
кі кити. Люди давно помітили: якщо опинитися на рівній місцевості, то 
поверхня цієї місцевості проглядається у вигляді круга. Те саме вони ба-
чили, коли перебували на кораблі у відкритому морі. Як же це пояснити? 
Нарешті зрозуміли, що трапляється так тому, що Земля має форму кулі.

іV. Повідомлення теми та мети уроку
— Якою ж все-таки є форма Землі? Чи існують докази того, що наша 

планета має форму кулі? Чи великою є наша Земля?
— Що таке глобус? Що таке екватор?
— Які подорожі здійснювали вчені протягом багатьох років?
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Про це ви дізнаєтеся на сьогоднішньому уроці. Тема уроку — «Зем-
ля — планета Сонячної системи».

V. сприймання та усвідомлення навчального матеріалу
1. розповідь учителя.

— Ви уже неодноразово чули, що Земля — це планета.
Чи велика наша планета? Як ви вважаєте?
— Щоб уявити її, давайте подумки прокопаємо колодязь зі шкіль-

ного двору до центра земної кулі. Глибина такого колодязя буде близь-
ко 6380 км.

Людина може подолати таку відстань протягом двох місяців, рухаю-
чись без відпочинку.

— Як називається природний супутник Землі? (Місяць)
— Появі багатьох фантазій сприяють спостереження за Місяцем. 

Якщо роздивитися його поверхню у телескоп, можна побачити гори, за-
падини. На Місяці немає повітря, тому немає і життя. Відстань від ньо-
го до Землі — 384 тис. км. Він є набагато меншим не тільки від Сонця, 
а й від Землі.

2. робота з глобусом.
— Ми з вами, на жаль, не можемо полетіти в космос, вивчати звід-

ти Землю. Тому допоможе нам уявити Землю модель, що зробили вчені, 
набагато зменшивши її справжній образ. Цю модель назвали глобусом. 
Слово глобус у перекладі з латини означає куля. Отже, глобус — це модель 
Землі. На ньому добре видно розташування та розміри материків, оке-
анів, морів, як вони розміщені на карті, на Землі. На глобусі вода позна-
чена блакитним кольором, а суша — зеленим, жовтим і коричневим.

Отже, що таке глобус?
— Що зображено на глобусі?
— Які кольори переважають на глобусі?
Фізкультхвилинка 

3. Практична робота.
Учитель протикає тонкою металевою спицею яблуко так, щоб спиця 

пройшла через центр. Тепер спиця стала віссю яблука: його можна кру-
тити навколо неї. При цьому сама ось є нерухомою.

— Точки, де ось виходить з яблука, назвемо полюсами, там, де розташова-
ний «хвостик», — Північний, протилежний — Південний. Посередині яблука, на 
однаковій відстані від полюсів, провести лінію. Це — екватор. Він поділяє нашу 
Землю на дві частини: Північну і Південну півкулі. Півкуля, на якій знаходить-
ся Північний полюс, називається Північною, а протилежна — Південною. 

робота в групах із глобусами.
— Знайдіть на глобусі Північний і Південний полюси, екватор, Пів-

нічну та Південну кулі.
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Vі. осмислення учнями знань
1. робота з підручником.

Читання тексту «Земля — планета Сонячної системи».
2. Відповіді на запитання.

— Яку форму має Земля? Як можна довести, що Земля має форму 
кулі?

— Уявіть, що ви стоїте на березі моря. На горизонті з’явився корабель. 
Спочатку ви бачите його щогли, трохи згодом — корпус. Чому?

— Як називається природний супутник Землі?
— Що таке глобус? Що означає слово глобус?
— Що зображено на глобусі?
— Скільки полюсів має Земля? Назвіть їх.
— Покажіть на глобусі Північний полюс, Південний полюс. Що таке 

екватор?
— Покажіть на глобусі Північну і Південну півкулі.
— Яке значення має глобус для людей?

Vіі. Узагальнення та систематизація знань учнів
робота в зошиті із друкованою основою.

Vііі. Домашнє завдання
1) Прочитати статтю «Земля — планета Сонячної системи».
2) Дати відповіді на запитання до цього тексту.

УроК 3
тема. Як обертається земля. зміна 
дня і ночі. зміна пір року 

мета: сформувати уявлення про зміни дня і ночі, пір року на земній 
кулі; продовжувати формувати вміння встановлювати причинно-наслід-
кові зв’язки.

обладнання: глобус, телур, джерело світла (свічка, настільна лампа); 
схеми обертання Землі навколо своєї осі і Сонця.

Хід уроку

і. Підсумок фенологічних спостережень
— Яким сьогодні є стан неба? 
— Якою є температура повітря? Чи йде дощ?
— Вкажіть напрям вітру.
— Що ви зауважили, коли йшли до школи?
— Як змінилася праця людей восени?
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іі. Перевірка засвоєних знань, умінь та навичок
Фронтальне опитування.
— Що таке глобус?
— Яку форму має глобус? Чому?
— Якими є кольори на глобусі і що вони позначають?
— Що таке полюси?
— Що таке вісь?
— Що таке екватор?
— На які частини поділяє екватор земну кулю?
— Хто з мореплавців і як довів, що Земля — куля?
— Як учені вивчають Космос?
— Що є супутником землі? Які його розміри?
— Які стадії місяця ви спостерігали?

ііі. мотивація навчальної діяльності, актуалізація знань учнів
Відгадування загадки.

1. Коли мати входить в хату,
Всіх вона вкладає спати.
Як батько заходить,
Всіх на ноги підводить.
Хто зуміє відгадати:
Що за батько, мати? (День і ніч)

аналізується зміст загадки, діти відгадують її.
— Чому буває день і ніч? Чому в природі змінюються пори року? Як 

це відбувається? На ці запитання ви дасте відповідь, коли вивчите тему 
сьогоднішнього уроку. Прочитайте її.

(Назва теми записана на дошці.)

іV. сприймання та усвідомлення навчального матеріалу
Ознайомлення учнів зі змінами дня і ночі.
— Люди помітили, що вранці сонце сходить із-за горизонту. Опівдні 

піднімається, а ввечері заходить за лінію горизонту. Чому так відбуваєть-
ся? Поміркуємо разом, скориставшись глобусом.

Земля обертається навколо своєї осі із заходу на схід. У зв’язку із 
цим, до Сонця обертається то одна, то інша сторона планети. Та части-
на земної кулі, що обернена до Сонця, освітлюється його промінням. 
Тут буде день. На протилежній стороні у цей час — ніч. Вона не освіт-
люється сонцем. Один повний оберт Землі навколо своєї осі називаєть-
ся добою. Повний оберт означає, що Земля повертається у те положен-
ня, з якого вона почала обертання. (Усі слова вчителя ілюструються ро-
ботою з глобусом.) Доба триває 24 години.

Після цього учням доцільно показати, як освітлюється пласка поверх-
ня. Чим відрізняється освітлення пласкої поверхні від опуклої? (Пласка 
поверхня освітлюється рівномірно, а опукла — нерівномірно.)  
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V. систематизація, узагальнення засвоєних знань, умінь і навичок
— Через що проходить уявна вісь Землі? 
— Чому вона називається уявною?
— В якому напрямку рухається Земля навколо своєї осі?
— Коли буває день (ніч)?
— Що називається добою?
— Скільки триває доба?

Vі. Застосування знань, умінь і навичок
— На С. 81 підручника розгляньте малюнок.
— розкажіть про зміну дня і ночі.
— Поставте глобус проти світла, наприклад, лампи або свічки.
— На яких материках на глобусі ніч, а на яких — день? Чому?
— Нехай яке-небудь джерело світла (лампа, свічка) буде виконува-

ти роль Сонця. Поставте глобус проти нього. Обертайте повільно глобус 
навколо його осі. Поясніть, чому ранок змінюється днем, день — вечо-
ром, вечір — ніччю.

— Земля обертається навколо своєї осі із заходу на схід. Якими є на-
слідки цього обертання?

— Доба триває 24 години. Чим це пояснюється?

Vіі. Засвоєння нових знань, умінь та навичок
— Спостерігаючи за висотою Сонця, ви помітили, що в різні пори 

року воно знаходиться то високо, то низько над горизонтом. Відчули, що 
чим вище знаходиться Сонце над горизонтом, тим тепліше, а чим ниж-
че — тим холодніше.

Ви вже знаєте, що Земля обертається навколо своєї осі. Одночасно 
вона рухається і навколо Сонця. Шлях, за яким Земля рухається навко-
ло Сонця, називається земною орбітою.

Подивіться на глобус, на ньому добре видно, що земна вісь (уявна 
лінія) розташована не вертикально, а нахилено. Саме таке положення 
займає Земля в космічному просторі.

— Як розташована земна вісь? 
— Яке положення займає Земля в космічному просторі?
— Що вам допомогло дійти такого висновку?
— Через нахил осі наша планета, рухаючись навколо Сонця, немов під-

ставляє йому то північну свою частину, то південну. Коли до Сонця біль-
ше повернута північна півкуля, то на ній — літо. У цей час Сонце високо 
піднімається над горизонтом і посилає на Землю багато тепла. а на Пів-
нічному полюсі Сонце не заходить за горизонт упродовж шести місяців. 
(Пояснення вчителя — як в цьому випадку, так і в наступних — ілюструєть-
ся роботою джерела світла, телурія або ж опрацюванням малюнка.)
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— Прочитайте перший абзац статті (С. 82). Якому положенню Землі 
в космічному просторі відповідає його зміст? Покажіть його положення 
на схематичному малюнку.

— Придумайте заголовок до цієї частини тексту.
— Якщо на Північній півкулі літо, то на Південній — зима. Сонце низь-

ко піднімається над горизонтом і посилає на Землю мало тепла. а на Пів-
денному полюсі Сонце не з’являється впродовж шести місяців. Тут — по-
лярна ніч. 

Прочитайте другий абзац статті (С. 82). Придумайте заголовок до цієї 
частини тексту.

Джерело світла і глобус розмістіть так, щоб їхнє розташування збіга-
лося зі змістом тексту.

— Земля продовжує рухатись і займає таке положення в космічному 
просторі, що Північна і Південна півкулі однаково обернені до нього, то 
ж і освітлюються Сонцем однаково. У Північній півкулі було літо, воно 
змінилося осінню. У Південній півкулі зима змінилася весною.

Джерело світла і глобус розмістіть так, щоб на глобусі Північна і Пів-
денна півкулі освітлювалися однаково.

— Щороку 21 березня та 21 вересня в усьому світі день і ніч тривають  
12 годин. Цей день називається відповідно весняним або осіннім рівно денням.

Земля біжить своєю доріжкою далі і повертається до Сонця так, що 
Північна півкуля освітлюється Сонцем менше, а Південна — більше.

— розташуйте глобус до джерела світла так, щоб Південна півкуля 
освітлювалася більше, Північна — менше.

— У статті «Чому змінюються пори року» знайдіть ту частину тексту, 
яка б відповідала такій ситуації. Придумайте заголовок до цієї частини тек-
сту. Яка пора року буде в північній півкулі, а яка — в південній? Чому? 

— Земля не зупиняє свого руху і повертається до Сонця так, що обид-
ві півкулі знову однаково повернуті до нього, а відтак — однаково ним ос-
вітлюються. Отже, у Північній півкулі зима змінюється весною, а у Пів-
денній літо змінюється осінню.

Прочитайте останній абзац у статті (С. 82). Придумайте заголовок 
до нього. Поміркуйте, чому в Південній півкулі весна, а у Північній — 
осінь?

— На ньому завершується повний оберт Землі навколо Сонця, і Зем-
ля повертається до Сонця так, як про це ви вже дізналися.

Один повний оберт Землі навколо Сонця, а це триває 365 діб 5 годин 
48 хвилин 46 секунд, називається роком. Через те, що таким числом ко-
ристуватися незручно, його округлюють. Три роки мають 365 діб, а кож-
ний четвертий — на одну більше. Такий рік називають високосним. У числі, 
що по значає високосний рік, дві останні цифри завжди діляться на 4.

Наприклад: 1996 — високосний, бо 96: 4 = 24, має 366 діб.
робота в зошитах із друкованою основою, С. 19–20.
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Vііі. Узагальнення та систематизація знань учнів
— Діти, що ви дізналися нового на сьогоднішньому уроці?
— Як обертається Земля?
— До чого приводить обертання Землі навколо своєї осі? а навко-

ло Сонця?

іХ. Домашнє завдання
Прочитати у підручнику статті «Чому буває день і ніч», «Чому зміню-

ються пори року». Дати відповіді на запитання після текстів. Уміти пояс-
нити за допомогою глобуса, що спричинює зміну дня і ночі; пір року.

УроК 4
тема. нагрівання поверхні землі сонячними променями

мета: ознайомити учнів із тепловими поясами Землі та причиною їх 
виникнення; розвивати науковий світогляд; виховувати інтерес до науко-
вих знань.

обладнання: глобус, телурій, схема теплових поясів Землі.

Хід уроку

і. організація класу

іі. Перевірка домашнього завдання
1. Фронтальне опитування.

— Якою є причина зміни дня і ночі? а як думали про це люди в дав-
нину?

— Чому на Землі відбувається зміна пір року?
— Коли під час руху Землі навколо Сонця в Північній півкулі настає 

літо, а коли — зима? 
2. Групова робота.

1 група. Продемонструвати дослід зміни дня і ночі з глобусом і елек-
тролампою. Пояснити це явище.

2 група. За допомогою таблиці пояснити, як відбувається зміна пір 
року.

3 група. Поміркуйте, чи відрізнялися б пори року Північної та Пів-
денної півкуль Землі, якби її уявна вісь не була нахилена? Поясніть свою 
думку.

ііі. актуалізація опорних знань
— Що є джерелом енергії, що несе на Землю світло і тепло?
— Як змінюється висота Сонця на небосхилі у різні пори року?
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— Чи однаково освітлюються Північна і Південна півкулі?
— Ось сьогодні ми з вами дізнаємося, як нагрівається поверхня Зем-

лі сонячними променями.

іV. робота над новим матеріалом
1. розповідь учителя на основі схематичного малюнка теплових поясів 

Землі (С. 83 підручника).
— Вам уже відомо, що Земля має вигляд кулі. Тому на її поверхню 

по трапляє неоднакова кількість сонячного світла та тепла: біля полюсів 
менше, на екваторі — більше. Залежно від цього, земну поверхню умовно 
поділяють на три частини, які називають тепловими поясами Землі. 

Погляньте на схему. У кожній півкулі ви бачите три теплових пояси: 
жаркий, помірний, холодний.

У жаркому поясі сонячні промені падають на Землю майже весь час 
прямовисно. Тому ця частина поверхні Землі отримує багато тепла. Тут 
цілий рік жарко і не буває зими. Замість зими і літа розрізняють сухий пе-
ріод року, коли випадає дуже багато опадів, і дощовий — період злив.

Другий тепловий пояс — помірний. На поверхні помірного поя-
су промені Сонця падають по-різному, залежно від пір року: взим-
ку — косо, а влітку — пряміше. а тому зимового дня земна поверх-
ня нагрівається слабо. У цей час дні є короткими, а ночі — довгими.  
Влітку ж Сонце піднімається високо над горизонтом, і сонячні про-
мені, що падають на Землю прямовисно, добре нагрівають земну повер-
хню. Між цими порами року є ще прохолодні — весна і осінь. Коли ж  
до Сонця більше обернена Північна півкуля, то простір навколо Пів-
нічного полюса весь час освітлений. Тобто там тривалий час панує по-
лярний день. У цей час на полюсі Сонце не заходить за горизонт протя-
гом шести місяців. Взимку, коли Північна півкуля менше освітлюєть-
ся і нагрівається Сонцем, Північний полюс тривалий період перебуває  
в тіні. Там панує довга полярна ніч (теж шість місяців).

2. Практична робота. Дослід із глобусом або телурієм.
— Ось посередині стола встановимо електричну лампочку. Навко-

ло неї обнесемо глобус так, щоб напрям нахилу осі був постійним. Що 
ви помітили?

— Правильно. Під час зміни положення глобуса відносно джерела 
світла краще освітлюється (а відносно Землі і нагрівається) то Північ-
на, то Південна півкулі.

Фізкультхвилинка 

V. осмислення учнями знань
1. робота з підручником.

Опрацювання статті «Як поверхня Землі нагрівається сонячними 
променями».
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2. Відповіді на запитання.
— Скільки є теплових поясів, і як вони називаються?
— Чому виникають теплові пояси на Землі?
— Чим теплові пояси Землі відрізняються між собою?

3. робота у зошитах із друкованою основою (С. 20–21).

Vі. Підсумок уроку
— Про що ви сьогодні дізналися на уроці?
— Як же змінюється кількість сонячного тепла, яке отримує поверх-

ня Землі, від екватора до полюсів?
— В якому тепловому поясі розташована Україна?

Vіі. Домашнє завдання
Опрацювати статтю підручника (С. 83–85), відповісти на запи-

тання.

УроК 5
тема. Як орієнтуватися на місцевості

мета: дати учням поняття горизонт, лінія горизонту, відкрита та за-
крита місцевість, основні та проміжні сторони горизонту; ознайомити  
з компасом; навчити визначати сторони горизонту за Сонцем та місце-
вими ознаками; розвивати спостережливість; виховувати дбайливе став-
лення до природи.

обладнання: картки, ілюстрації, компаси.

Хід уроку

і. Хвилинка спостережень
— Як змінилась висота Сонця з настанням осені? 
— Як зміна висоти Сонця вплинула на тривалість дня і температу-

ру повітря?
— Чому відбулися зміни в житті тварин та праці людей?
— Яким сьогодні є стан неба?
— Чи є вітер, опади? Якою є температура повітря?

іі. Перевірка домашнього завдання
Фронтальне опитування.
— Дати характеристику жаркого, помірного і холодного теплових  

поясів.
— Які умови необхідні для життя рослин і тварин у кожному поясі?
— Як змінюється кількість сонячного тепла, що отримує поверхня 

Землі від екватора до полюсів?
— Чому виникають теплові пояси, і чим вони різняться між собою?
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ііі. актуалізація опорних знань учнів
— Яку форму має планета Земля?
— Що ви спостерігали навколо себе, коли були у полі, на луках,  

в лісі чи у парку?

Vі. сприймання та усвідомлення нового матеріалу
1. Бесіда.

— Уявіть, що ми знаходимось у полі або на луках. Що ви бачите пе-
ред собою?

— Ця рівна ділянка землі, що є вільною від дерев і будинків, називається 
відкритою. Ми знаходимось на відкритій місцевості, і здається, що стоїмо  
в центрі великого круга землі, по краю якого вона ніби з’єднується з небом.

Простір землі, який ми можемо охопити оком, називається горизон-
том. Уявна лінія, де небо нібито сходиться з поверхнею Землі, називаєть-
ся лінією горизонту.

Лінію горизонту добре видно тільки на рівній, відкритій місцевості. 
На рівному місці доросла людина може охопити зором навколишню міс-
цевість в радіусі 5 км. Чим вище підніматися вгору, тим більше розши-
рюється горизонт.

але ми з вами частіше знаходимось на місцевості, де лінію горизонту 
закривають будівлі, дерева, горби. Таку місцевість називають закритою. 

Розгляд ілюстрацій.
— Де зображена відкрита місцевість?

2. Проблемна ситуація.
— Ми вже знаємо, що все, що бачимо перед собою (школа, ліс, річ-

ка), знаходиться в горизонті. але чи вмієте ви правильно пояснити,  
в якому напрямі від нас вони знаходяться?

розрізняють чотири сторони світу: північ, південь, захід, схід. Це є ос-
новні сторони світу. а ще є проміжні сторони світу: північний захід, пів-
денний захід, північний схід, південний схід. 

1) Показ скороченого позначення сторін горизонту:
Північ — Пн.
Південь — Пд.
Захід — Зх.
Схід — Сх.
Північний захід — Пн. Зх.
Південний захід — Пд. Зх.
Північний схід — Пн. Сх.
Південний схід — Пд. Сх.

2) Зображення на аркуші паперу схеми сторін горизонту.
Запам’ятайте, на аркуші паперу північ позначають угорі, південь — 

унизу, захід — ліворуч, схід — праворуч.
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V. Фізкультхвилинка (виконання фізичних вправ)

Vі. Визначення сторін горизонту
1. Практична робота на подвір’ї школи.

— Є кілька способів знаходження сторін горизонту. Одна з них — 
за Сонцем. Здавна люди помітили, що опівдні сонце завжди перебуває  
в одній і тій самій стороні. Щоб визначити сторони горизонту, потрібно 
опівдні стати спиною до Сонця, тобто обличчям до своєї тіні, і розвести 
руки в сторони. Попереду буде північ, за спиною — південь, права рука 
покаже на схід, ліва — на захід.

— В якій же стороні горизонту від нас ліс? річка?
2. Орієнтування за місцевими ознаками.

— а як же нам визначити сторони горизонту, коли сонця не видно?
— Можна орієнтуватися за місцевими ознаками. На скелях, каменях, 

стовбурах дерев із північної сторони росте більше моху, лишайнику.
Із південної сторони гілля і листя на поодиноких деревах є значно 

густішими.
Мурашники здебільшого бувають із південної сторони дерев або пень-

ків, бо там тепліше. Пологий схил мурашника обернений на південь,  
а крутий — на північ.

але для того, щоб правильно визначити сторони горизонту, потрібно 
користуватись кількома ознаками одночасно.

3. Практичне ознайомлення з компасом.
— Найточніше сторони горизонту можна визначити за допомогою 

компасу.
Компас — прилад для визначення сторін горизонту.
(Діти отримують компаси.)
— Головною частиною компаса є рухлива намагнічена стрілка. На 

циферблаті позначені основні сторони горизонту. Синій кінець стрілки 
вказує на північ, червоний — на південь. Компас має пружину, що зупи-
няє рух стрілки, коли компас не працює.

Щоб правильно визначити сторони горизонту, компас потрібно три-
мати горизонтально і повертати його так, щоб синій кінець стрілки за-
крив літери Пн., тоді літери Пд. будуть звернені на південь, там буде роз-
ташований червоний кінець стрілки, літери Сх. будуть звернені на схід, 
а Зх. — на захід.

4. Виконання практичної роботи за підручником (С. 88).

Vіі. робота з підручником
1. Опрацювання статті «Як орієнтуватися на місцевості».
2. Бесіда за змістом запитань до тексту. 

Vііі. Узагальнення та систематизація знань учнів
— Що сьогодні корисного для себе ви дізналися на уроці?
— Чим збагатили свої знання?
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— Чому, на вашу думку, не можна дійти до лінії горизонту?
— Чому важливо вміти орієнтуватися на місцевості?

іХ. Домашнє завдання
Навчитись визначати сторони горизонту. Опрацювати статтю «Як 

орієнтуватися на місцевості». Знати відповіді на запитання.

УроК 6
тема. Як зображають місцевість на плані. 
Умовні знаки на плані місцевості

мета: сформувати уявлення про план, масштаб, план місцевості, 
умовні позначки; навчити дітей креслити плани найпростіших пред-
метів; формувати вміння користуватися умовними позначками, масш-
табом; навчити читати план місцевості; продовжувати формувати вмін-
ня орієнтуватися за Сонцем і компасом; формувати пізнавальний інте-
рес, спостережливість, уміння порівнювати та робити висновки.

обладнання: гумки; кубики; склянки; сірникові коробки; лінійки; 
олівці; сантиметр; таблиці із зображенням місцевості, плану місцевості; 
картки з умовними позначками плану місцевості; учнівські компаси.

Хід уроку

і. організація класу

іі. актуалізація опорних знань учнів
1. Фронтальна бесіда. 

— Що таке горизонт?
— Що називають лінією горизонту?
— Чому горизонт має форму кола?
— Яка місцевість називається відкритою? Наведіть приклад.
— Що таке орієнтування на місцевості?
— Як можна орієнтуватися за Сонцем?
— Що таке компас?
— Чому він потрібен для орієнтування?
— Люди яких професій постійно користуються компасом?

2. робота з картками.
Завдання 1. Намалюйте на дошці схему горизонту і лінії горизон-

ту; поясніть, коли і чому краще видно лінію горизонту, і коли горизонт 
ширшає.

Завдання 2. Намалюйте на дошці схему «Сторони горизонту». Під-
пишіть основні і проміжні сторони горизонту.
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Завдання 3. розкажіть, з яких частин складається компас і як ним ко-
ристуватися.

Завдання 4. За допомогою компаса визначте, де в класі південь, пів-
ніч, схід, захід; з якої сторони класу — двері, а з якої — вікна; в якому на-
прямку від школи знаходиться ваш будинок; в якому напрямку ви йдете 
зі школи додому і із дому до школи.

3. Фронтальні тренувальні завдання для формування навичок визна-
чення сторін горизонту.

1) Встаньте обличчям до півдня; покажіть, де північ, схід, захід. 
2) Поверніться обличчям до північного заходу, визначте, яка сторона 

горизонту буде позаду.
3) Поверніться обличчям до північного сходу, визначте, яка сторона го-

ризонту буде позаду.
4. Перевірте свої відповіді за допомогою компаса.

ііі. Повідомлення теми і завдань уроку
1. Бесіда з елементами розповіді. 

— На яких уроках ви чули слово план? 
— Що означає це слово на уроках мови та літератури, на уроках ма-

лювання, на уроках праці?
— Чому легше складати оповідання чи переказ, якщо є план?
— Навіщо предмети на малюнках розташовують на задньому, серед-

ньому і передньому плані?
2. Проблемне запитання.

— а чи можна за малюнком із зображенням предмета визначити його 
розміри, розміщення в просторі відносно сторін горизонту?

іV. Первинне сприйняття та усвідомлення нового матеріалу
1. Практична робота з метою розв’язання проблеми. 

Інструкція вчителя
1) Візьміть аркуш паперу, покладіть на нього предмет, що знаходиться на 

столі (кубики різних розмірів, сірникові коробки, гумки різних розмірів), 
та обведіть предмет олівцем. розгляньте, що у вас вийшло.

2) Порівняйте вигляд свого предмета зверху і те, що зобразили на ар-
куші. Зробіть висновок про те, що називається планом.

3) Спробуйте накреслити план великого предмета, наприклад, стола. 
Чи можна зробити так само, як ви тільки-но робили з малими пред-
метами?

2. робота з підручником.
1) розгляньте малюнок і план столів (С. 89). Знайдіть у тексті відповідь 

на перше запитання.
2) Прочитайте на С. 90, що таке масштаб і як він записується.
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3) розгляньте на С. 91 малюнок і план місцевості, зверніть увагу на умов-
ні знаки до плану місцевості.

4) За допомогою матеріалу підручника порівняйте малюнок і план міс-
цевості та дайте відповіді на запитання.
— Чим різняться малюнок і план місцевості?
— Хто користується планом місцевості?

V. Закріплення та осмислення знань
Бесіда.
— Що таке план предмета?
— Про що свідчить масштаб?
— Чим різняться малюнок і план?
— Що таке план місцевості?
— Як зображуються предмети на плані місцевості?
— Що означає масштаб на плані місцевості?
— Як предмети розміщуються на плані місцевості?
— Як визначити сторони горизонту на місцевості?

Vі. Узагальнення та систематизація знань 
робота із зошитом (С. 34, 35).

Vіі. Підсумок уроку

Vііі. Домашнє завдання
1) Опрацювати статті та завдання підручника (С. 88–92).
2) Виконати завдання в зошиті на С. 34–36.

УроК 7
тема. Як зображують поверхню землі на глобусі і карті

мета: вчити дітей розуміти зображення на глобусі і на карті; поясни-
ти, як зображується поверхня Землі на глобусі і карті; розвивати вміння 
користуватися масштабом; виховувати інтерес до поповнення знань про 
Все світ із додаткової літератури.

обладнання: глобус, фізична карта світу, Дитяча енциклопедія, цир-
куль, зображення Землі із Космосу.

Хід уроку

і. актуалізація знань
Читання вірша

Дивлюся вечором на небо,
Де безліч зір сіяють,
І ніби чую — хтось здалека
Про щось мене питає.
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І хочеться мені злетіти
У Всесвіт ще незнанний,
Щоб все побачити, відчути
І передать землянам.
Я буду вчитись на «відмінно»,
Вершин наук сягати,
Щоб полетіти неодмінно
І про усе дізнатись.

— Чи хотілося вам коли-небудь сягнути в небесну далину і побачи-
ти все своїми очима? 

— Коли вперше людина сягнула висот Космосу?
— Хто з українських космонавтів побував у космосі?
— Якою повинна бути людина, яка хоче сягнути висот Всесвіту?

іі. Повідомлення теми та мети уроку
— Діти, є люди, які побували в космосі, побачили, якою є наша Зем-

ля з тієї висоти. Вони сфотографували її, тому ми можемо сьогодні уя-
вити наочно, якою є вона, наша Земля. Потім винайшли глобус, який  
у зменшеному вигляді є моделлю Землі. але глобусом користуватися не-
зручно, тому вчені і придумали карту. Сьогодні ми познайомимося із тим, 
як зображують поверхню Землі на карті і глобусі.

ііі. робота над темою
1. Відповіді на питання.

— Що таке глобус? 
— Які полюси має Земля?
— Яка півкуля Землі називається північною?
— Що називають екватором?
Щоб пригадати раніше вивчений матеріал, заздалегідь готуються пи-

тання на картках. Картки знаходяться у конверті. Діти самостійно оби-
рають питання та дають на них відповіді.

2. Пояснення учителя з елементами бесіди.
— Давайте подивимось на глобус Землі. Які кольори вирізняються 

на ньому?
—Так, коричневий та жовтий колір — це колір суші, а голубий та 

синій — це Водний океан: озера, річки, моря, океани. Суша займає при-
близно 148 460 000 км2 або 29 % поверхні Землі. Вода займає 71 %.

— Що ж це за лінії, що розміщені вздовж і впоперек?
3. Самостійна робота з книгою.

Прочитати статтю підручника і знайти, як називаються ці лінії.
4. Меридіани і паралелі.
5. Географічна карта.
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— Поглянемо на карту. Що ж таке географічна карта? Це зменшене 
у багато разів зображення на площині всієї поверхні Землі або її частини 
за допомогою масштабу та умовних знаків.

— Який масштаб у нашої карти? Що це означає?
— Давайте визначимо відстань між частинами земної поверхні. роз-

горніть форзац підручника, знайдіть фізичну карту півкуль. Оберемо дві 
точки: одну — на материку африка, другу — австралія. Знайдемо за до-
помогою лінійки відстань між ними. Користуючись масштабом, визна-
чимо відстань між ними та між материками в реальному житті.

6. Умовні знаки на карті.
— Як зобразити об’єкти на карті? Для цього необхідні умовні знаки. 

(Прочитати, що означають знаки внизу карти.)
7. робота із зошитом.

Замалювати декілька умовних знаків у зошит.
8. Знайомство із пам’яткою «Як працювати з картою».
1) Усе на карті показуйте указкою.
2) Указку тримайте у правій руці.
3) Стійте біля карти праворуч.

іV. Закріплення вивченого
Дітям роздати картки із незакінченими реченнями. 
Завдання: дописати відповідь.

1. Глобус — це… (модель Землі).
2. Лінії на глобусі, що з’єднують північний та південний полюси і про-

ведені згори вниз, називаються… (меридіанами).
3. Лінії, що проведені зліва направо, називаються… (паралелями).
4. Якщо поверхню півкуль зобразити на аркуші паперу, то отримаємо… 

(карту півкуль).
5. Якими кольорами позначають сушу на карті і глобусі? (Коричневий, 

жовтий, зелений)
6. Масштаб — це…

V. Хвилинка ерудита
— Де на планеті Земля не можуть постійно жити люди? Чому?
— Де на Землі найтепліше? Найхолодніше?
(Учень із Дитячої енциклопедії підготував інформацію про те, як люди 

у Нідерландах перетворили море на сушу.)

Vі. Підсумок уроку
— Якщо поглянути на Землю з космосу, то видно, якою малою є наша 

планета порівняно зі Всесвітом. Це ще раз переконує людей у необхід-
ності захищати свій дім — планету Земля. (Показати малюнок.) 
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— Хмари на малюнку свідчать про те, як змінюється погода. але за-
бруднення змінює клімат, і це може призвести до негативного впливу на 
живих істот планети Земля.

Vіі. Домашнє завдання
1) Опрацювати статтю підручника на С. 92–94. 
2) Замалювати у зошит умовні знаки карти. 
3) Прочитати «Деякі відкриття людства» на форзаці підручника.

УроК 8
тема. Материки землі

мета: продовжувати формувати уявлення про види географічних карт; 
ознайомити з поняттям материк; удосконалювати уміння користувати-
ся картою півкуль; виховувати допитливість.

обладнання: фізична карта півкуль, глобус.

Хід уроку

і. Перевірка домашнього завдання
1. Індивідуальне (усне) опитування.

— Що називається глобусом? Як зображують на глобусі поверхню 
Землі?

— Що таке географічна карта?
— Який напрям вказують меридіани? Який — паралелі?
— Що називають масштабом? Який масштаб ви запам’ятали?
— Як називається найдовша паралель? Покажіть на карті.

2. Індивідуальне опитування за тестами.
Тести

1) Як називається карта, на якій зеленим кольором позначені рівнини, 
жовтим — височини, синім — моря?

а) Географічна;
б) фізична;
в) контурна.
2) Уявіть карту і визначте, в якій стороні знаходиться схід.
а) Праворуч;
б) угорі;
в) ліворуч;
г) унизу.
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3) Що позначають на карті точкою?
а) Гори;
б) річки;
в) населенні пункти;
г) озера і моря.
4) Яким кольором на карті позначають найвищі гори?
а) Темно-коричневим;
б) коричневим;
в) червоним;
г) темно-синім.
5) Що позначають на карті синім кольором?
а) Гори;
б) низовини;
в) водойми.
6) Що таке карта?
а) Зображення зеленої поверхні в кольорі;
б) зображення земної поверхні за допомогою умовних знаків;
в) зменшене в багато разів зображення на площині всієї поверхні Земля 

або її частини за допомогою масштабу та умовних позначок.
Оцінювання відповідей учнів та тестових завдань.

іі. актуалізація опорних знань
— Що ми зображуємо на глобусі і карті?
— За допомогою яких кольорів ми це робимо?
— Якого кольору на карті більше? Якого — менше?

ііі. Повідомлення теми та мети уроку
— На сьогоднішньому уроці ми ознайомимося з поняттям материк, 

з тим, які материки є на Землі і скільки їх, чим вони відрізняються один 
від одного.

іV. сприймання та усвідомлення навчального матеріалу
1. Самостійна робота з підручником.

Опрацювати перший абзац статті «Материки Землі» (С. 95).
2. Дати відповіді на запитання.

— Що називають материком?
— Скільки материків є на Землі?
— Назвіть материки Землі.
— Пригадайте правила роботи з картою.
Один учень показує материки, а інші — називають їх.

3. розповідь учителя про материки (з використанням карт і наочності) 
Євразію та африку.
Фізкультхвилинка 
Зорова зарядка (7–10 разів).
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1) Заплющте очі і, наскільки зможете, розслабте їх.
2) Подивіться якомога вище, а потім — якомога нижче, не рухаючи го-

ловою. Проведіть очима уявну вертикальну, а після того — й горизон-
тальну лінію.

3) рухайте очима по колу. Спочатку — за рухом Сонця, потім — проти.
4. Самостійна робота учнів за чотирма варіантами за підручником.

Підготувати розповіді про материки.
1 варіант — Північна америка;
2 варіант — Південна америка;
3 варіант — австралія;
4 варіант — антарктида.
розповіді учнів про ці материки.

5. робота в зошиті із друкованою основою.
— На С. 25 під контурами материків підписати назви.
— Проти слова материк записати його визначення.

6. Проблемне запитання.
— Що ж спільного і відмінного між материками? (Спільне: матери-

ки — це окремі великі ділянки суші, що омиваються водою; різняться ма-
терики розмірами, конфігурацією, формами земної поверхні та їх співвід-
ношенням, природою.)

7. робота в зошитах (С. 27–33).
Виписати назви рослин і тварин, які є на певному материку (за ба-

жанням).

V. Узагальнення та систематизація знань учнів
— То які материки ви запам’ятали?
— Який материк є найбільшим за площею, а який — найменшим?
— Що нового ви дізналися на сьогоднішньому уроці?
— Про що ви хотіли б дізнатися більше?

Vі. Домашнє завдання
Прочитати статтю в підручнику. В робочий зошит виписати назви 

тварин і рослин будь-яких двох материків (за вибором).

УроК 9
тема. океани землі

мета: ознайомити учнів із поняттям океани, їх розміщенням на карті 
півкуль і глобусі; розкрити значення океанів для людини; розвивати пам’ять, 
спостережливість учнів; виховувати дбайливе ставлення до природи.

обладнання: карта півкуль, глобус, контурні карти, малюнки тварин 
та рослин океанів, картки для груп, ребуси.
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Хід уроку

і. Підсумок фенологічних спостережень
— Який сьогодні день? Місяць?
— Якою є тривалість дня і ночі?
— Чи був вітер, коли ви йшли до школи?
— Яким був його напрям?
— Якою є температура повітря?
— Чи бувають опади?
— Які зміни відбулися в житті рослин? Тварин? Чому?
— Яких пташок ви зустріли по дорозі до школи?
— Які цікаві зміни ви помітили сьогодні?
— Що добре ви зробили для природи?

іі. Контроль, коригування і закріплення знань
1. Індивідуальна робота з картками. 

Картка 1
— Як називаються просторі суші, що оточені морями та океанами?
— Який материк омивається трьома океанами?
— Які ви знаєте материки?
— Де проходить межа між Європою та азією?
Картка 2
— Який материк є найбільшим?
— З яких двох частин складається материк Євразія?
— Назвіть найбільший на Землі острів.
— Які ділянки суші називаються півостровами?

2. Фронтальна робота.
— Як називається велика ділянка суші, що оточена з усіх сторін во-

дою?
Щоб дати відповідь на це запитання, потрібно розгадати кросворд.

1

2

3

4

5

6

7

1) Батьківщина картоплі. (Південна Америка)
2) Який материк є найтеплішим? (Африка)
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3) Назвіть найменший та найсухіший материк на Землі. (Австралія)
4) Як називається найбільший острів? (Гренландія)
5) Який материк є найбільшим? (Євразія)
6) Який материк називають «Королевою холоду»? (Антарктида)
7) Третій за величиною материк, на якому є найродючіші в світі ґрун-

ти. (Північна Америка)

ііі. актуалізація опорних знань учнів
— Який колір переважає на карті півкуль? 
— Що ним позначають?
— В яких трьох станах перебуває вода?
— Коли вона є рідкою? Газоподібною?
— Як відбувається кругообіг води в природі?

IV. Повідомлення теми і завдань уроку
— Діти, уважно подивіться на глобус. Якого кольору тут більше? (Бла-

китного)
— Так, бо більшу територію Землі займає вода — близько 71 % зем-

ної поверхні. І ось сьогодні на уроці ми разом спробуємо більше дізнати-
ся про Світовий океан, його жителів та різноманітні ресурси, що заховані 
під водою. І допоможете у цьому мені ви. Наш клас ми умовно поділи-
ли на 4 команди. Кожна команда отримала завдання знайти цікаві нови-
ни про океани Землі.

V. сприймання та усвідомлення навчального матеріалу
— Отже, розпочинаємо нашу подорож у світ океанів.
У ч е н ь. Світовий океан — це виняткове творіння природи, колис-

ка життя на Землі, місце, де знаходяться різноманітні ресурси.
Довгий час океанічні глибини були недосяжними для людини. Ми-

нув час, люди створили спеціальні машини, пристрої, що допомагають 
вивчати морські глибини. але навіть у наш час учені більше знають про 
поверхню Місяця, ніж про поверхню дна Світового океану.

У ч и т е л ь. Для того, щоб краще вивчити океани, почала швидко 
розвиватися молода, цікава наука — океанологія. Ця наука вивчає різні 
явища і процеси, що відбуваються у світовому океані.

Океан — найбільша частина Світового океану, що обмежена матери-
ками. На землі умовно виділяють 4 океани: Тихий, Атлантичний, Індій-
ський, Північний-Льодовитий. 

(Учень із кожної команди показує на карті океани.)

І команда. Тихий океан
Це найбільший океан. Він займає майже таку територію, як усі оке-

ани, що разом узяті. Вперше його відкрив мандрівник-португалець  
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Фернан Маґеллан у 1520 році. Тихий океан омиває понад 50 країн світу. 
На дні Тихого океану знаходиться найглибша западина Світового океа-
ну — Маріанська, глибина якої сягає 11 022 м.

Тихий океан має найрізноманітніший рослинний і тваринний світ.  
У воді росте 380 видів зелених, бурих і червоних водоростей. У водах оке-
ану відомо 2000 видів риб. Це оселедець, сардина, скумбрія, сайра, ло-
сось, тріска, тунець, камбала. Налічуються понад 6000 видів молюсків, 
мідій, устриць, кальмарів, восьминогів. Тут є велетенські краби, морські 
черепахи, змії. Живуть кити, тюлені, моржі, котики.

На дні Тихого океану виявлені родовища нафти і газу.

ІІ команда. Північний Льодовитий океан
Найменший із океанів — Північний Льодовитий. Довгий час цей 

океан називали морем. Океан розташований на півночі Землі, і май-
же вся його поверхня вкрита льодом — ось звідси і назва! Цей океан 
є найхолоднішим, тому і рослинний та тваринний світ тут не є таким 
різноманітним. Біля берегів ростуть водорості: ламінарія, фукус. Во-
дяться раки, медузи, зокрема найбільша медуза-ціанея (діаметр 2 м, 
а щупальця її витягуються до 20 м), риби: оселедець, тріска, камбала, 
морський окунь.

На островах існують колонії моржів і тюленів.
Поблизу узбережжя на кризі живуть білі ведмеді.
Фізкультхвилинка 

раз, два — всі пірнають.
Три, чотири — виринають.
П’ять, шість — на воді 
Кріпнуть сили молоді.
Сім, вісім — що є сили,
Всі до берега приплили.
Дев’ять, десять — обгорнулись,
Обсушились і за парти опустились.

ІІІ команда. Індійський океан
За розмірами він посідає третє місце. Це найтепліший океан, тому 

тут дуже багатий світ рослин і тварин. В Індійському океані зустрічають-
ся зарості бурих, зелених та червоних водоростей. Від великої кількості 
мікроскопічних зелених водоростей вода «зацвітає».

Тут є дуже різновидів багато риб: сардинела, тунець, скумбрія, аку-
ла, скат.

У прибережних водах є безліч коралів, морських зірок, черепах, китів, 
дельфінів, трапляються крокодили.

Цей океан відомий запасами нафти, газу, залізних і мідних руд.
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ІV команда. Атлантичний океан
Цей океан — найтепліший і найсолоніший серед інших. Він є другим 

за розміром. В атлантичному океані виловлюють до 35 % світового вило-
ву риби. Тут водиться скумбрія, тріска, сардина, меч-риба, безліч китів.

Із птахів — альбатроси і фрегати. На дні атлантичного океану від-
криті родовища нафти і газу.

У ч и т е л ь. Молодці, діти, ви гарно попрацювали і дізналися бага-
то цікавого про Світовий океан. а саме… (Відповіді дітей.)

1) Океан нас годує. Люди отримують рибу, морську капусту, водорості, 
з яких добувають йод, бром, солі калію.

2) Океани і моря дають кисень, яким ми дихаємо.
3) Із дна морів та океанів добувають нафту, газ, олово, залізні та мідні 

руди.
4) Вода океанів та морів є транспортним шляхом.

У ч и т е л ь. а ще Світовий океан впливає на погоду Землі. Він — 
ніби паровий котел, що нагрівається сонцем, накопичує тепло, вологу. 
Цю вологу вітри розносять по всій планеті у вигляді хмар.

Отже, без Світового океану не було б життя на Землі. Тому його по-
трібно охороняти. Як ви думаєте, діти, що потрібно робити, щоб води 
океанів були чистими і багатими на рибу? (Відповіді дітей.)

1) Економно використовувати воду.
2) Не засмічувати морські простори.
3) Берегти рибні багатства від хижацького винищення.
4) Насаджувати водоохоронні ліси.
5) Будувати очисні споруди, фільтрувати використану воду.

Vі. осмислення учнями знань.
1. робота з підручником.
1) Опрацювання статті «Океани Землі».
2) Відповіді на запитання.

— Що таке Світовий океан?
— Які ви знаєте океани?
— Який океан є найбільшим?
— Де живуть білі ведмеді?
— Як охороняти океани?

2. Практична робота з контурною картою.
(Діти позначають океани і пишуть їх назви.)

Vіі. Підсумок уроку
— Про що нове ви сьогодні дізнались?
— Що вам найбільше запам’яталося?

Vііі. Домашнє завдання
Опрацювати статтю «Океани Землі».
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УроК 10
тема. населення землі. збережемо природу землі разом

мета: ознайомити учнів із поняттям раси; дати загальне уявлення 
про особливості кожної з них; поглибити і розширити знання дітей про 
вплив людини на природу; підвести дітей до усвідомлення необхідності 
зберігати і примножувати природні багатства, раціонально їх викорис-
товувати; розвивати пізнавальний інтерес; виховувати дбайливе, госпо-
дарське ставлення до природи як до рідного дому, бажання зберегти нашу 
планету для нащадків.

обладнання: карта півкуль, фотографії або малюнки представників 
основних людських рас.

Хід уроку

і. Перевірка домашнього завдання
Фронтальне опитування.
— Що називається материком? 
— Знайдіть і покажіть на фізичній карті півкуль материки.
— Який материк складається з двох частин?
— Де розташована межа між Європою та азією?
— На які частини поділяється Світовий океан?
— Який із океанів є найбільшим?
— Що дає людям Світовий океан?
— В якому океані є найбагатшим рослинний і тваринний світ?
— Який материк омивається чотирма океанами? Трьома?
— Яке значення мають океани на Землі?

іі. самостійна робота в зошиті (с. 39)

ііі. індивідуальне опитування
(Учні розповідають про уявну подорож одним із океанів.)

іV. Повідомлення теми та завдань уроку
— На теле- і кіноекранах ви щоденно бачите калейдоскоп людсь-

ких облич, які відрізняються один від одного кольором шкіри, волосся, 
очей, формою голови, обличчя. Багато людей вирізняються одягом, спо-
собом життя. але всі вони разом складають людство — населення Землі. 
Не зважаючи на всю різноманітність, людство єдине і живе у спільному 
домі, що має назву Земля.

Скільки ж людей живе на Землі? Що таке людські раси? Чим вони 
відрізняються одна від одної? Як людство впливає на природу Землі? Від-
повісти на ці запитання ви зможете, вивчивши тему сьогоднішнього уро-
ку «Населення Землі. Збережемо природу Землі разом».
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V. сприймання та усвідомлення навчального матеріалу
1. розповідь учителя із використанням наочності.

— У процесі розвитку Землі в певний період на планеті з’явилась лю-
дина. Поступово завдяки праці люди опановували зручні для життя те-
риторії земної поверхні. 

Кількість людей у давні часи зростала досить повільно, тому що умо-
ви життя були дуже суворими. Людину підстерігали не лише різні хворо-
би, а й небезпека від хижих звірів, отруйних зміїв, стихійного лиха.

Поступово, коли людина перестала залежати від природи, а тривалість 
її життя збільшилась, кількість населення почала стрімко зростати. Якщо 
на початку нашої ери жило приблизно 300 млн чоловік, то тепер сім’я на-
родів становить вже понад 5,8 млрд чоловік.

Як уявити собі таку кількість людей? Коли б ми поставили в шерен-
гу 1 млрд чоловік, то вона розтягнулася б на 500 тис. км, а це — 12,5 зем-
них екваторів!

Люди постійно живуть на всіх материках, крім антарктиди. Поду-
майте, чому?

— розселилися люди на материках нерівномірно. Найбільше лю-
дей проживає в азії — більше половини населення світу. Густо населе-
ними є і території у Західній та Центральній Європі. а найменше насе-
лення в австралії.

За зовнішніми ознаками люди на Землі є різними. Відповідно до при-
родних умов життя, у людей виробилися зовнішні відмінності. Люди різ-
них країн відрізняються зовнішньою будовою тіла, кольором шкіри, во-
лосся, очей, формою носа та губ. Ці ознаки називають расовими.

Так, у європейців світла шкіра, м’яке, пряме або трохи хвилясте во-
лосся, вузький ніс, тонкі губи, різний колір очей. До цієї раси належить 
майже половина людства планети. Сама назва свідчить про те, що біль-
шість народів цієї раси проживає в Європі. але з відкриттям америки та 
австралії європейці розселилися по всьому світу.

В азії люди набули жовтуватого кольору шкіри, вузького, ніби щі-
линки, розрізу очей і плоского обличчя.

В африці, австралії та америці живуть люди, для яких характерни-
ми є темний колір шкіри, кучеряве або хвилясте волосся, у більшості  
з них широкий ніс, товсті губи. 

Так виникли біла, жовта і чорна раси.
Хоч названі раси мають різні зовнішні ознаки, проте усі люди мають 

однакову внутрішню будову тіла. Тому раси ніяк не можна поділити на 
вищі та нижчі за кольором шкіри. адже такий поділ відбувся у процесі 
розвитку людства під впливом природних умов, способу життя тощо.
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Так, чорне забарвлення шкіри і густе кучеряве волосся захищає людей 
чорної раси від спекотного сонця. а вузький розріз очей азіатів запобігає 
потраплянню в очі піску та пилу у пустелях, де дмуть сильні вітри.

Із давніх-давен люди жили родами. У родах об’єднувалися кровні ро-
дичі. Вони спільно полювали і ділили здобич, спільно її споживали. Весь 
рід дотримувався певних звичаїв. роди об’єднувалися у племена. Минули 
сторіччя, і родоплемінну спільність людей змінила нова форма спільності. 
Люди, які жили на певній території, спілкувалися однією мовою, мали свої 
традиції і дотримувалися їх, утворили народи. Народи живуть на певній те-
риторії, спілкуються однією мовою, мають свої кордони, столицю, державну 
мову, історію, культуру. На сьогодні у світі налічується понад 200 держав.

Символи держави — герб, прапор та гімн.
Герб — це пізнавальний знак, що свідчить про те, чим славиться де-

ржава, що символізує її місцевість. Герби зображують на прапорах, гро-
шах і печатках.

Прапор держави — це полотнище одного або кількох кольорів.
Гімн — це урочиста пісня, що є символом державної єдності.
У кожній державі є Конституція — основний закон. Він визначає її ус-

трій, порядок утворення, основні правила та обов’язки громадян.
— Якими є герб, прапор і гімн України?
— Коли в Україні відзначають День Конституції? 
— Усе менше залишається на Землі місць, де б не побувала б люди-

на. І все більше природа потерпає від її діяльності.
Колись життя людей залежало від «примх» навколишньої природи. 

Наші предки схилялись перед силою природи, гостро відчували свою за-
лежність від неї. але поступово дещо змінилося. У людей з’явилися поля, 
ферми, заводи, затишні домівки, різноманітна техніка. І тоді людям по-
чало здаватися, що вони вже не залежать від природи, що вони є сильні-
шими за неї. Більше того, люди почали намагатися «полонити» приро-
ду, стати її господарями. Озброєна могутньою технікою, людина почала 
вважала себе велетнем, якому на планеті все дозволено.

але минуло небагато часу, і люди зрозуміли, що це не так. «Полонен-
ня» природи призвело до забруднення повітря і води, руйнування ґрун-
ту, загибелі лісів, знищення рослин і тварин. Люди почали розуміти, що 
вони не «панують» над природою, а просто знищують її. І ще люди зро-
зуміли, що вони тисячами, мільйонами ниточок пов’язані із навколиш-
ньою природою і так само залежать від неї, як листочок дерева залежить 
від його кореня. Знищивши навколишню природу, вони й самі не вижи-
вуть, бо людина — дитя природи, а не її полонитель.

2. робота з підручником.
— Про деякі ознаки небезпеки, що нависла над нашою планетою, 

дізна єтесь, коли прочитаєте статтю підручника «Збережемо природу 
Землі разом».
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Vі. осмислення учнями знань
1. Відповісти на запитання.

— Від чого забруднюється природа?
— Як люди забруднюють воду? Повітря? Ґрунти?
— Що, на вашу думку, становить найбільшу загрозу для природи Землі?

2. Творче завдання (в групах).
— Поміркуйте і складіть листівку «Планета людей — у небезпеці»,  

в якій запропонуйте свої шляхи збереження природи на планеті Земля.
(Заслухати відповіді кожної групи.)

3. робота в зошиті з друкованою основою (С. 30).

Vіі. Узагальнення та систематизація знань учнів
— Як змінилася кількість населення Землі протягом історичного пе-

ріоду?
— Які є раси на Землі?
— У чому полягають відмінності людських рас?
— Чому вони виникли?
— Що має кожна держава? Які символи має кожна держава?
— Хто завдає найбільше шкоди природі?
— Що таке «Червона книга»?
— Яке вона має значення?
— Чим людина забруднює навколишнє середовище?
— Що роблять люди, щоб розв’язати складні проблеми охорони та 

збереження природи?

Vііі. Домашнє завдання
Прочитати в підручнику статті «Населення Землі», «Збережемо при-

роду Землі разом», підготувати відповіді на запитання після них.
Творче завдання: намалювати малюнок на тему «Планета людей у не-

безпеці — захистимо її».

УроК 11
тема. контроль навчальних досягнень. 
тематичне оцінювання

Тести
1. Що таке зорі?
а) Метеорити;
б) маленькі вогники;
в) космічні тіла.
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2. Зорі розташовані групами. Це:
а) угруповання;
б) скупчення;
в) сузір’я.
3. Зорі від Землі знаходяться:
а) близько;
б) на середній відстані;
в) далеко.
4. Зорі —… небесні тіла.
а) холодні та тверді;
б) розжарені та тверді;
в) розжарені та газоподібні.
5. Найближчою до Землі зіркою є:
а) Плутон;
б) Марс;
в) Сонце.
6. Сонце випромінює багато:
а) холоду;
б) тепла;
в) світла і тепла.
7. Сонячним світлом освітлюються та обігріваються:
а) астероїди;
б) комети;
в) планети.
8. Якою є відстань від Землі до Сонця?
а) 4 000 000 км;
б) 10 000 000 км;
в) 150 000 000 км.
9. Кількість планет Сонячної системи:
а) п’ять;
б) сім;
в) вісім.

10. Планети — це:
а) світлі тіла;
б) теплі тіла;
в) холодні космічні тіла.

11. Планета Земля рухається:
а) по першій орбіті;
б) по дев’ятій орбіті;
в) по третій орбіті.
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12. Яка з планет має найкоротшу орбіту?
а) Земля;
б) Меркурій;
в) Венера.

13. Яка з планет має найдовшу орбіту?
а) Плутон;
б) Нептун;
в) Сатурн.

14. Планети — небесні тіла, що світяться:
а) власним світлом;
б) відбитим світлом.

15. Місяць — це:
а) планета;
б) супутник;
в) зірка.

16. Земля має супутників:
а) три;
б) один;
в) дванадцять.

17. Наша планета має назву:
а) Плутон;
б) Земля;
в) Марс.

18. Земля має форму:
а) циліндра;
б) кулі;
в) геоїда.

19. Хто вперше довів, що Земля є круглою?
а) Ньютон;
б) Маґеллан;
в) Коперник.

20. Як називається супутник Землі?
а) Сонце;
б) комета;
в) Місяць.

21. Першим космонавтом у світі був:
а) Валентина Терешкова;
б) Юрій Гагарін;
в) Валерій Биковський.

22. Першим українським космонавтом був:
а) Іван Попов;
б) Леонід Каденюк;
в) Юрій Гагарін.
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23. За скільки годин Земна куля робить повний оберт навколо своєї осі?
а) За 12 год;
б) за 24 год;
в) за 20 год.

24. Модель Землі має назву:
а) карта;
б) глобус;
в) атлас.

25. Яку форму має глобус?
а) Прямокутну;
б) круглу;
в) квадратну.

26. Скільки полюсів має Земля? Назвіть їх.
а) 1 — Західний;
б) 2 — Північний та Південний;
в) 1 — Східний.

27. На однаковій відстані від полюсів проходить уявна лінія:
а) паралель;
б) екватор;
в) діагональ.

28. Довжина екватора:
а) 25 тис. км;
б) 40 тис км;
в) 15 тис. км.

29. На скільки півкуль екватор поділяє Землю?
а) 3 півкулі;
б) 2 півкулі;
в) 4 півкулі.

30. Час, за який Земля робить повний оберт навколо осі, називають:
а) добою;
б) роком;
в) місяцем.

31. Повний оберт навколо Сонця наша планета робить:
а) за півроку;
б) за рік;
в) за кілька років.

32. рух Землі навколо Сонця спричиняє:
а) зміну дня і ночі;
б) зміну пір року.

33. Скільки пір року ви знаєте?
а) Одну;
б) три;
в) чотири.
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34. Земну поверхню між екватором і полюсами умовно поділяють на час-
тини. Їх називають:

а) холодними поясами;
б) тепловими поясами.

35. Скільки поясів у кожній півкулі? Які?
а) 1 — помірний;
б) 2 — помірний, жаркий;
в) 3 — жаркий, помірний, холодний.

36. Частину земної поверхні, яку людина бачить навколо себе, нази-
вають:

а) кругом;
б) горизонтом;
в) поясом.

37. Лінію горизонту видно:
а) де є ліс;
б) де є ліс і гори;
в) на відкритій місцевості, де немає лісу, гір, будинків.

38. Доросла людина може побачити лінію горизонту на відстані майже:
а) 2 км;
б) 10 км;
в) 5 км.

39. розрізняють основні сторони горизонту:
а) 2 — захід, схід;
б) 4 — північ, південь, захід, схід.

40. Орієнтуватись на місцевості — означає вміти визначити:
а) якусь задану точку;
б) сторони горизонту;
в) лінію горизонту.

41. Найдавніший спосіб — це орієнтування за:
а) Місяцем;
б) Сонцем;
в) зірками.

42. Надійним сучасним помічником для орієнтування на місцевості є:
а) мікроскоп;
б) телескоп;
в) компас.

43. Головною частиною компаса є:
а) основні сторони горизонту;
б) рухлива намагнічена стрілка;
в) пружина.
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44. Компас не вказує сторони горизонту правильно: 
а) біля лісу;
б) під час грози, біля ліній електропередач, залізної дороги;
в) біля будинків.

45. Люди яких професій користуються компасом?
а) Лікарі;
б) геологи, туристи, моряки, мисливці;
в) пекарі, агрономи, будівельники.

46. Щоб правильно визначити сторони горизонту, потрібно:
а) тримати компас в руках;
б) навчитися користуватися компасом;
в) просто мати компас.

УроК 12
тема. вступний урок

мета: дати дітям загальне уявлення про розташування України на кар-
ті; ознайомити з різноманітністю форм земної поверхні України, водой-
мами, природними зонами, населенням; розвивати вміння та навички 
пошукової роботи; виховувати дбайливе ставлення до природи.

обладнання: глобус, фізична карта України, державні символи, сторін-
ки усного журналу, малюнки дітей за темою.

Хід уроку

і. Підсумок фенологічних спостережень
— Який сьогодні місяць? 
— Яке число? День тижня?
— Якою є температура повітря? Напрям вітру?

іі. Повідомлення теми та мети уроку
Доповнити вірш.

Красивий, щедрий рідний край,
І мова наша солов’їна.
Люби, шануй, оберігай
Усе, що зветься… (Україна).

— Що ви знаєте про Україну?
— Наш урок присвячений Україні, її розташуванню, формам земної 

поверхні, природним зонам і охороні природи. Поговоримо про це на 
сторінках нашого журналу.

(Сторінки журналу учні готували групами.)
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ііі. Вивчення нового матеріалу
1. розгляд виставки малюнків учнів «Моя Батьківщина».

— розгляньте, діти, малюнки. Подивіться, якою різноманітною ви 
зо бразили нашу Батьківщину. Тут є ліси, поля, річки, озера, гори, пта-
хи, тварини. Зараз наші учні глибше ознайомлять вас із різноманітніс-
тю нашої України.

2. Сторінки усного журналу.
Сторінка 1. Україна — рідний край.
— рідний край, Україна, Батьківщина, Вітчизна — прості, прекрас-

ні слова. 
рідний край починається від батьківського порога, від тієї стежини, 

де ти зробив перші кроки, від калини біля твоїх воріт, із барвінку, що ніж-
но стелиться в садочку.

Україна — це наша земля, наша країна зі славною історією, народ якої 
протягом багатьох років боровся за свободу і незалежність. Україна — це 
велика і незалежна держава. Найбільшим святом нашої держави є День 
незалежності. Його ми святкуємо 24 серпня. Саме 24 серпня 1991 року 
був прийнятий акт про проголошення незалежності України.

Сторінка 2. Україна займає вигідне для населення та господарської 
діяльності географічне положення і характеризується великим та різно-
манітним природним матеріалом.

розташована Україна в Центральній та Південно-Східній Європі. 
Межує на заході із Польщею, Угорщиною, румунією і Словакією. Пів-
день омивається водами Чорного і азовського морів. На південному за-
ході Україна межує з Молдовою, на півночі — з Білоруссю, на сході та 
північному сході — з росією.

Територія України займає площу 603,7 тис. км2. Україна поділена на 
24 області та автономну республіку Крим. (Учень, розказуючи, показує 
на карті.)

Сторінка 3. Значна частина території України знаходиться в межах 
Східноєвропейської рівнини. Гори є лише на заході (Карпатські гори) та 
на крайньому півдні (Кримські гори).

За характером територія має рівнини і височини. Височини займа-
ють 25 % території України і знаходяться здебільшого на Правобережжі 
Дніпра, де розташовані такі височини, як: Волинська. Подільська, Хо-
тинська, Придніпровська, Донецька, Приазовська.

Більшу частину території України займають низовини: Поліська, 
Придніпровська, Причорноморська.

— Які ділянки землі ми називаємо низовинами, а які — височи-
нами? 
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Сторінка 4. Вода — один із найпоширеніших мінералів на Землі. Вона 
займає 71 % земної поверхні. Водойми України складаються з морів, ве-
ликих і малих річок, озер та ставків, підземних вод і боліт.

На півдні Україну омивають Чорне та азовське моря, що належать 
до басейну атлантичного океану.

Чорне море має площу 423 тис. км2, середня глибина 1271 м, а най-
більша — 2245 м. Чорне море — одна з найсвоєрідніших і найрізноманіт-
ніших водойм земної кулі. Море є багатим на рибу: хамсу, кефаль, став-
риду, скумбрію, тунець, камбалу, акулу, осетр, севрюгу, білугу, барабулу. 
На берегах моря селиться безліч птахів (мартини, баклани, пелікани, ку-
лики, чайки та гуси).

азовське море має площу близько 38 тис. км2. Для його узбережжя 
характерними є довгі вузькі піщані коси. Вони утворюються із намито-
го морем піску та черепашок.

— Які ріки України ви знаєте? (Діти називають.)
Фізкультхвилинка 
Сторінка 5. Територія України знаходиться в межах помірного гео-

графічного поясу, в якому виділяються такі природні зони:
1) мішаних лісів;
2) лісостепу;
3) степу.

Невелика ділянка України (Південний берег Криму) належить до 
зони субтропіків.

Зона мішаних лісів знаходиться на півночі України. В неї входять 
Волинська, рівненська, Житомирська, Київська, Чернігівська області 
та невеличкі частини Львівської, Тернопільської, Хмельницької та Сум-
ської областей.

Літо тепле, але не жарке, дощове. Буває багато гроз. Зима м’яка, хмар-
на з частими відлигами. Тут водяться косулі, лосі, кабани, олені, білки, 
куниці лісові, борсуки, вовки, лисиці, безліч різноманітних птахів: тете-
реви, рябчики, глухарі, шпаки, синиці, дрозди, дятли.

Багатою є природа і на рослини. Тут є сосна, дуб, граб, горобина, 
верба, крушина, брусниця, чорниця, верес, папороть, звіробій, марен-
ка пахуча тощо.

Сторінка 6. Зона лісостепу займає 202 тис. км2. В її межах розташо-
вані Львівська, Хмельницька, Тернопільська, Вінницька, Черкаська, 
Полтавська, Харківська області, частина рівненської, Волинської, Жи-
томирської, Київської, Чернігівської, Сумської, Кіровоградської, Одесь-
кої, Чернівецької та Івано-Франківської областей.

Характерною рисою зони є поєднання лісових і степових ланд-
шафтів.
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Територію лісостепу перетинають ріки Дністер, Західний Буг, Пів-
денний Буг, Дніпро і Сіверський Донець.

Степові ділянки збереглися в заповідних місцях. Тут ростуть ковила, 
типчак, келерія, шавлія лучна. Ліси є багатими на дуб, граб, бук, ясен, 
клен, осику. В підлісках є ліщина, бруслина, глід, свидина. Водяться 
їжаки, видри, миші, вужі, черепахи, ящірки, жаби, граки, сороки, івол-
ги, горлиці.

— До якої зони належить ваша місцевість? 
Сторінка 7. Степова зона займає 40 % території України. До неї на-

лежать південні частини Харківської та Кіровоградської областей, До-
нецька, Луганська, Дніпропетровська, Запорізька, Херсонська, Мико-
лаївська, Одеська області та рівнинна частина Криму.

Степові ділянки рослинності в природному стані залишилися лише 
в заповідниках — 80 % території степів розорано. Водяться на цих тери-
торіях ховрахи, зайці, тхори, хом’яки, борсуки, лисиці, перепілки, луні, 
боривітри, одуди, жайворонки, куріпки, гадюки, полози, ящірки тощо.

У зоні є асканія-Нова, Луганський, Український степовий, Чорно-
морський біосферний заповідники.

Степи славляться своїми садами, в яких вирощують кісточкові куль-
тури: вишні, сливи, абрикоси, персики, черешні.

V. Закріплення вивченого матеріалу
Гра «Закінчіть речення»

1. Зона степів розташована на…
2. До найбільших водойм України на півдні належать…
3. На сході Україна межує з…
4. Найбільшими річками України є…

Vі. Домашнє завдання
І група — підготувати розповідь про населення України. 
ІІ група — підготувати розповідь про Кримські гори і Карпати.

УроК 13
варіант 1

тема. розташування України на планеті земля

мета: продовжувати формувати уявлення про глобус і карти, про їх 
масштаби, розташування на них материків; дати відомості про розташу-
вання України на планеті Земля; продовжувати формувати навички ви-
значення сторін горизонту, масштаб, уміння читати карту України; роз-
вивати пізнавальний інтерес.
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Хід уроку

і. організація класу
1. Фронтальна бесіда. 

— Яку тему вивчали минулого уроку?
— Чому природу необхідно охороняти?
— Як і чим забруднюється повітря?
— Як і чим забруднюються водойми?
— Чим забруднюється ґрунт, і як він руйнується?
— Які міжнародні заходи щодо збереження природи на Землі ви знаєте?
— Яких заходів вживають на Україні для охорони та збагачення при-

роди?
2. Перевірка творчих завдань.

На дошці розвішені кращі роботи учнів — малюнки та плакати з теми 
«Планета Земля в небезпеці — захистимо її».

Декілька учнів захищають свої роботи, решта учнів коментує та оці-
нює малюнки своїх товаришів.

3. Підбиття підсумків вивчення розділу «Земля — наш космічний дім».
Бесіда
— Який великий розділ ми вивчали?
— Що нового дізналися під час його вивчення?
— Чого навчилися?
— Які нові природні терміни запам’ятали?
— Які основні висновки ви зробили для себе після вивчення розділу 

«Земля — наш космічний дім»?

іі. Повідомлення теми і завдань уроку

ііі. мотивація навчальної діяльності. актуалізація опорних знань учнів
Бесіда
— На якому материку ми живемо?
— В якій півкулі знаходиться Євразія? 
— Покажіть на глобусі Євразію.
— Чи можна визначити, де розташована Україна? Чому?
— Покажіть на карті півкуль Євразію.
— Чи можна визначити, де розташована Україна? Чому?
— На якій же карті можна добре побачити всю Україну, її кордони  

з іншими країнами, моря, річки, болота, водосховища, великі міста, гори, 
височини та низовини? Чому саме?

— Яка різниця між фізичною картою України, що висить на дошці,  
і тією, що міститься в підручниках?

— Прочитайте масштаби цих двох карт, порівняйте їх між собою. Який 
із них є більшим, а який — меншим?
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— Що називають масштабом?
— Де на карті знаходяться основні і проміжні сторони горизонту?
— Чому на карті півкуль і глобусі багато блакитного кольору, а на фі-

зичній карті — мало?
— Які кольори переважають на фізичній карті України і чому?

іV. Первинне сприйняття та усвідомлення нового матеріалу
Практична робота з фізичною картою України

1) Прочитайте умовні позначення і лівому нижньому куті карти.
2) Візьміть указку і проведіть нею по всіх кордонах України.
3) Визначте, з якими країнами межує Україна.
4) Порівняйте довжину її кордонів із різними державами.
5) З’ясуйте, кордон з якою країною є найдовшим, а з якою — найкорот-

шим.

V. Закріплення та осмислення знань
Робота з підручником
— Знайдіть відповіді на такі запитання.

1) В якій частині Євразії розташована Україна?
2) Якою є вона за площею серед країн Європи? Серед країн світу?
3) Як правильно працювати з картою?
4) Якою є довжина усього кордону України?

VІ. Узагальнення та систематизація знань
Робота із зошитом
Виконайте завдання на С. 42.
Підпишіть назви країн, що межують з Україною, на контурній карті.

Vіі. Підсумки уроку

Vііі. Домашнє завдання
1) Опрацювати статтю підручника (С. 106).
2) Закінчити виконання завдань на С. 42 зошита.
3) Дібрати інформативний та ілюстративний матеріал до нового розділу 

«Наша Батьківщина — Україна» (усе, що стосується неживої та жи-
вою природи). 

4) Виконати практичне завдання.
Користуючись масштабом, що зазначений на фізичній карті Украї-

ни, визначити приблизну протяжність України з півночі на південь і із 
заходу на схід.

варіант 2

тема. розташування України на планеті земля

мета: дати дітям загальне уявлення про розташування України на 
планеті Земля; продовжувати формувати навички визначення сторін го-
ризонту, масштаб, уміння читати карту України; розвивати спостереж-
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ливість, пам’ять, увагу, пізнавальний інтерес; виховувати любов до своєї 
Батьківщини, дбайливе ставлення до природи.

обладнання: глобус, карта півкуль, фізична карта України, малюнки 
та плакати учнів про охорону природи.

Хід уроку

і. Підсумок фенологічних спостережень
— Який сьогодні місяць? 
— Яке сьогодні число?
— а зараз наш Гідрометцентр підіб’є підсумки спостережень за по-

годою протягом дня.
— Яким є сьогодні стан неба?
— Якою є температура повітря?
— Яким є напрям вітру?
— Чи є сьогодні опади?

іі. Перевірка домашнього завдання
Фронтальне опитування
— Яку тему ми вивчали минулого уроку?
— Чому природу потрібно охороняти?
— Як і чим забруднюється повітря?
— Як і чим забруднюються водойми?
— Чим забруднюється ґрунт, і як він руйнується?
— Які міжнародні заходи щодо збереження природи на Землі ви знаєте?
— Яких заходів вживають в Україні для охорони та збагачення при-

роди?

ііі. мотивація навчальної діяльності. актуалізація опорних знань учнів
Повідомлення теми і завдань уроку
— Всього на карті світу 185 країн. Сьогоднішній наш урок присвя-

чений одній із безлічі країн, що є на фізичній карті. Якій саме, ви здога-
даєтесь, коли почуєте вірш.

Ось небо блакитне і сонце в зеніті!
Моя Україна — найкраща у світі!
Моя Україна — це ліс і озерця,
Безмежні степи і чарівні джерельця,
Красиві пейзажі і гори високі,
Маленькі струмочки і ріки глибокі,
Міста старовинні і замки прекрасні,
Великі будови і дуже сучасні.
Сади чарівні, мальовані села,
Моя Україна — це пісня весела,
Це щира, багата, як світ, її мова,
Крилата, така мелодійна, чудова!
Її обереги — верба і калина.
Найкраща у світі — моя Україна!
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— Отже, тема нашого уроку — «розташування України на планеті 
Земля», а наша мета — поповнити, розширити свої знання про нашу рід-
ну неньку Україну.

ііі. сприймання та усвідомлення навчального матеріалу
1. розповідь учителя.

— Україна — це наш рідний край зі славною багатовіковою історією 
і мудрими, талановитими людьми, багатими народними традиціями,  
з мальовничою природою.

Це одна із найбільших держав у Європі. Україна розташована в Цен-
тральній та Південно-Східній Європі.

Погляньте, діти, на карту України.
Ось зазначені межі української землі, де з давніх-давен жив і зараз 

живе наш український народ. Величезні простори займає наша земля. 
Якби ми задумали пройти пішки із заходу на схід, то знадобилося б для 
цього близько 100 днів, бо простір цей протягнувся на 1300 км зі сходу 
на захід, а з півночі на південь — на 900 км.

Нині площа України становить 603,7 тис. км2. розмірами території 
вона поступається лише росії та Казахстану, а в Західній Європі (показати 
на карті) перевищує площу країн — Франції, Іспанії. Межує з Польщею, 
Угорщиною, румунією, Словаччиною, Молдовою, Білоруссю, росією. 

2. Практична робота. 
— Знайдіть материк, на якому ми живемо. В якій півкулі знаходиться 

цей материк? Чи можна визначити, де розташована Україна? Чому?
— Порівняйте зображення нашої країни на глобусі, карті півкуль  

і карті України.
— На якій же карті можна добре побачити всю Україну, її кордони  

з іншими країнами, моря, річки, болота, водосховища, великі міста, гори, 
височини та низовини? Чому саме? 

(Учні за вказівкою вчителя розглядають фізичну карту України в зоши-
тах або в підручниках і велику карту на дошці.)

— Прочитайте масштаби цих двох карт, порівняйте їх між собою. Який 
із них більший, а який — менший? 

— Що називають масштабом?
— Чому на карті півкуль і глобусі багато блакитного кольору, а на фі-

зичній карті України — мало?
— Які кольори переважають на фізичній карті і чому?
— Прочитайте умовні позначення в лівому нижньому куті карти.
— Візьміть указку (олівець) і проведіть нею по всіх кордонах  

України.
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(Один учень працює з картою України на дошці, усі інші — з картами  
в зошиті або в підручнику.)

3. Продовження розповіді.
— Загальна довжина кордонів — близько 6400 км (тобто більше  

1/6 від кола земної кулі по екватору), у тому числі із країнами далекого 
зарубіжжя — 1250 км. 1050 км кордонів України припадає на моря.

На заході Україна межує з Польщею, румунією, Словаччиною. На 
південному заході — з Молдовою, а на півночі — з Білоруссю. На пів-
денному та північному сході — з росією.

Крайнім східним пунктом є селище міського типу Мулеве Луганської 
області, а крайнім західним пунктом — м. Чоп Закарпатської області. Край-
ня північна точка — с. Муравії Чернігівської області, а південна — мис Са-
рич у Криму. На південному сході Українських Карпат знаходиться умовний 
центр Європи.

Земна поверхня України є різноманітною. Є тут і гори, і рівнини, і до-
лини, і яри. Через землю України на південь несе свої води величавий сивий 
Дніпро, що впадає в Чорне море. З півдня нашу Вітчизну омиває ще одне 
море — азовське. На заході піднімають у небо свої вершини гори Карпати.

На півночі ростуть густі ліси — це Полісся, а далі на південь посту-
пово змінюються природні пейзажі, переходячи у степ.

В Україні є безліч річок, озер, водосховищ, ставків. Лише річок налі-
чується 71 000! На кожний квадратний кілометр території припадає 250 м 
річок. Найбільшими є Дніпро, Дністер, Південний Буг, Сіверський До-
нець, Дунай.

Дніпро (довжина 2285 км) — третя після Волги і Дунаю річка Єв-
ропи. Вона бере початок в росії і несе свої води до Чорного моря че-
рез росію, Білорусь, Україну. Наші предки називали цю річку Дана-
пріс, що означає «вічна вода». Друга назва Дніпра — Славутич, від сло-
ва слава. Серед 847 приток є такі великі річки, як Прип’ять і Березина, 
Сож і Десна.

Понад 95 % території України — рівнина. Височини займають чет-
верту частину рівнин. Гори знаходяться тільки на крайньому заході (Кар-
пати) та півдні (Кримські).

Найбільшими містами України є Київ, Харків, Дніпропетровськ, До-
нецьк, Одеса, Запоріжжя. Це — міста-мільйонери. Також великими міс-
тами є Львів, Миколаїв тощо.

Фізкультхвилинка 

іV. Бесіда
— Ми з вами ознайомилися з Україною, — державою, в якій жи-

вемо.
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Покажіть на карті, де розташована Україна.
— Які гори простяглися на території України?
— Які ріки протікають? Яка з них є найбільшою?
— Куди впадають ці річки?
— З якими державами межує Україна? Покажіть їх розташування на 

карті.
— З якою країною кордон України є найдовшим, а з якою — найко-

ротшим?
— Які моря омивають територію країни на півдні? Покажіть їх.
— Чи є в Україні гори? Які?
— Яке місто є столицею нашої держави?
— Які є найбільші міста в Україні?

V. осмислення учнями знань
1. робота з підручником (С. 106).

Опрацювання статті у підручнику «Україна на планеті Земля».
2. Знайдіть відповіді на такі запитання.

— В якій частині Євразії розташована Україна?
— Якою вона є за площею серед країн Євразії та серед країн світу?
— З якими державами межує Україна?
— З якою державою кордон є найдовшим?
— Де знаходиться географічний центр Європи?
— Якими морями омивається Україна?

3. робота з контурними картами.
Позначити: 

1) кордони України; 
2) країни, що межують із Україною; 
3) місто Київ; 
4) річку Дніпро; 
5) азовське та Чорне моря.

Vі. Узагальнення та систематизація знань учнів
— Як називається країна, в якій ми живемо?
— На якому материку розташована Україна?
— Назвіть міста України.

Vіі. Домашнє завдання
1) Опрацювати статтю підручника (С. 106).
2) Позначити на контурній карті великі міста України.
3) Підібрати інформативний та ілюстративний матеріал до нового роз-

ділу «Наша Батьківщина — Україна» (усе, що стосується неживої  
і живої природи України).
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УроК 14
тема. Форми земної поверхні України

мета: сформувати поняття рівнина, горб, яр, балка, гори, гірська по-
верхня; формувати вміння порівнювати, знаходити спільні та відмінні 
ознаки; виховувати любов до природи рідного краю.

обладнання: ілюстрація із зображенням пласких і горбистих рівнин; 
макети горба та балки, гори; ілюстрація із зображенням гірських крає-
видів. 

Хід уроку

і. організація класу 

іі. Перевірка домашнього завдання
Тести.

1) На якому материку розташована Україна?
а) африка;
б) Євразія;
в) австралія.
2) Які моря омивають береги України?
а) Карибське;
б) Балтійське;
в) Чорне;
г) азовське.
3) Які річки протікають територією України?
а) Дніпро;
б) Дністер;
в) Нева;
в) Дунай.
4) Яке місто України називають «матір’ю міст руських»?
а) Донецьк;
б) Київ;
в) Черкаси;
г) Харків.
5) Які гори розташовані на території України?
а) анди;
б) Карпати;
в) Кавказькі;
г) Кримські.

Гра «Доповніть речення».
Користуючись картою України, знайдіть Київ і доповніть речення.

1) Місцевість, де я живу, знаходиться на… від Києва.
2) Місто Одеса розташоване на… від Києва.
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3) Гори Карпати знаходяться на… від Києва.
4) Чорне море розташоване на… від Києва.

ііі. актуалізація знань учнів та повідомлення теми уроку
— Пригадайте, якими кольорами позначають на карті сушу?
— Що вони означають?
— Сьогодні ми з вами будемо ознайомлюватися із тим, які є форми 

земної поверхні України.

іV. Вивчення нового матеріалу
1. Бесіда з елементами розповіді про рівнину, горб, яр, балку.

— Що ж таке рівнина?
Рівнина — це великі простори суходолу з майже рівною поверхнею. 

Якщо на рівнині зовсім немає узвиш і западин, то її називають пласкою. 
але досить часто на рівнинах трапляються горби. Такі рівнини назива-
ються горбистими. а такі рівнини, де низовини чергуються із пагорба-
ми, називають хвилястими. 

— Що таке горб?
Горб — це узвишшя на поверхні рівнини. Горби бувають різної висо-

ти — від 10 до 200 м.
розгляньте зображення горба. З яких частин він складається? (Див. 

додаток.)
У горба розрізняють підніжжя, крутий схил, пологий схил, вершину. 

Як правило, схили вкриті рослинністю.
Досить часто на рівнинах можна побачити заглиблення із крутими 

схилами і вузьким дном, де немає рослин. Це яри. Яри можуть досягати 
кількох кілометрів завдовжки і кількох десятків метрів завширшки. На 
схилах яру немає рослинності.

Крім горбів та ярів, на поверхні рівнин трапляються балки. Балки — 
це заглиблення із пологими схилами. Схили і дно балки вкриті кущами 
або деревами. На місці балок раніше були яри. У балках затишно. Тут 
люди знаходяться виноградники та сади.

2. Практична робота.
— розгляньте ілюстрації. Порівняйте яр і балку.
— Що у них спільного? (Є схили, дно.)
— Чим вони різняться? (Яр має круті схили, а у балки вони пологі. На 

схилах яру немає рослин, а на схилах балки вони є.)
3. розповідь про гори із використанням ілюстрацій та макетів.

— Крім рівнин, горбів, ярів, балок, до форм земної поверхні нале-
жать гори.

Гори — це ділянки земної поверхні, що дуже підняті над рівнинами.
розгляньте ілюстрацію гори. Кожна гора має підніжжя, схили і вер-

шину. Схили гір можуть бути пологими і крутими. Вершини високих гір 
вкриті вічними снігами та льодовиками. На відміну від горбів, гори під-
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німаються вгору на сотні і тисячі метрів. За віком гори бувають стари-
ми і молодими. За висотою гори бувають низькими (до 1000 м), середніми 
(від 1000 до 2000 м), високими (понад 2000 м). В Україні є гори Карпа-
ти і Кримські гори. Найвищою вершиною є Говерла (2061 м), що зна-
ходиться на горах Карпати. Найвищою вершиною Кримських гір є ро-
ман-Кош (1545 м).

Інколи можна побачити поодинокі гори, проте вони трапляють-
ся рідко. Найчастіше вони розміщені рядами. Такі ряди гір називають-
ся гірськими хребтами. Гірські хребти простягаються на багато кіломет-
рів. Між гірськими хребтами знаходяться гірські долини. По широких до-
линах і пологих схилах гір прокладають дороги. Тут розміщені поселення 
людей, сади і поля. 

4. Практична робота.
— Уважно розгляньте зображення гори та горба. Визначте у них спіль-

ні ознаки. (І горб, і гора мають однакові складові частини: підніжжя, схи-
ли, вершину.)

— Визначте відмінні ознаки. (Гори є набагато вищими, ніж горби.  
У горба вершина заокруглена, а у гори — гостра. У гори чітко виражене під-
ніжжя, а у горба відбувається плавний перехід від рівнини до схилу. Схили  
у гори є крутішими, ніж у горба.)

Фізкультхвилинка 

V. Закріплення вивченого матеріалу
1. робота з підручником (С. 107–110).
2. Відповіді на запитання.

— Які форми земної поверхні ви знаєте?
— Які з них є у вашій місцевості?
— Що називається рівниною?
— З чого складається гора?
— Чим гора відрізняється від горба?
— До яких гір за висотою належать Кримські гори? Доведіть свою 

думку.
3. робота з ребусами.

Прочитайте ребуси.

    Вер ’’  (Вершина)          Сх’’ (Схил)

Ніж

            Жя          (Підніжжя)

— Як можна цей об’єкт назвати одним словом? (Горб)
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Vі. Підсумок уроку

Vіі. Домашнє завдання
Опрацювати статтю підручника (С. 107–110). Дібрати малюнки, фо-

тографії про форми земної поверхні України. Скласти усну розповідь 
про одну із них.

 додаток

ПрИрОДа рІДНОГО КраЮ
Форми земної поверхні: рівнини, пагорби, яри, балки, гори.
Рівнини — це великі простори суходолу майже з рівною поверхнею.
Пагорби — це височини на рівнині заввишки близько 200 м.

Частини пагорба
1 — підошва; 2 — крутий схил; 3 — пологий схил; 4 — вершина
Рівнини бувають:

1) пласкі — де ніщо не закриває обрій;
2) горбисті — на яких зустрічаються пагорби;
3) хвилясті — де низовини чергуються з пагорбами.

Балки — це великі заглиблення на поверхні рівнини з пологими схи-
лами, що вкриті рослинністю.
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Яри — це великі глибокі западини на поверхні рівнини з крутими схи-
лами, на яких немає рослин.

Частини яру
1 — крутий схил; 2 — ґрунт; 3 — пісок; 4 — глина
Гори — це ділянки земної поверхні, що сильно піднімаються над рів-

нинами.

Частини гори
1 — підошва; 2 — крутий схил; 3 — пологий схил; 4 — вершина;  

5 — ґрунт

УроК 15
тема. водойми України

мета: ознайомити учнів із поняттями водойми, джерела, річки, озера, 
болота, моря та їх значенням в житті людини; вчити спостерігати, робити 
ви сновки, узагальнювати; виховувати дбайливе ставлення до водойм.

обладнання: фізична карта України, ілюстрації, схеми.
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Хід уроку

і. Хвилинка спостережень
Фіксування погоди дня у календарях.

іі. Перевірка домашнього завдання
1. Природничий диктант.

1) Територія суші, що має рівну поверхню, — це… (рівнина).
2) рівнини поділяються на… (низовини і височини).
3) Низовини позначають на карті… (зеленим кольором).
4) Височини позначають на карті… (жовтим і світло-коричневим кольо-

рами). 
5) На півночі України розташована… (Поліська) низовина.
6) Південь України займає… (Причорноморська) низовина.
7) Невелике заглиблення з крутими схилами — це… (яр).
8) Гори — це… (ділянки земної поверхні, що високо підняті над рівни-

нами).
9) Гірський хребет — це… (ряд гір).
2. Намалювати схему будови горба.

ііі. актуалізація опорних знань учнів
Відгадати загадку.

• Відома звіку рідина, усяк її вживає,
 Буває хмаркою вона, пушинкою буває,
 Бува, як скло крихка, тверда…
 Звичайно — це… (вода).

— Що б змінилось на Землі, якби зникла вода? Чому?
— Як і для чого людина використовує воду?
— Де у природі є вода?
— Яким кольором на карті і глобусі позначають воду?
— Як можна одним словом назвати моря, річки, озера? (Водойми)

іV. Вивчення нового матеріалу
1. Слово вчителя.

— Без води немає життя, вода є в кожній живій істоті. Без їжі мож-
на прожити набагато довше, ніж без води. Людина і більшість тварин 
майже на 2/3 складаються з води, а деякі рослини — на 4/5. Вода займає  
2/3 поверхні земної кулі, і тільки 1/3 припадає на сушу. Вода є в океанах 
і морях, річках і озерах, під землею і в ґрунті.

Океани, моря, річки, озера, болота, ставки, джерела, водосховища — 
це водойми. розрізняють штучні і природні водойми. Природні водойми ут-
ворились без участі людини. Водойми, що утворені людиною, назива-
ються штучними.

— Які ви знаєте природні водойми? Штучні?
(Розповісти про кругообіг води в природі.)
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2. Джерело.
Відгадати загадку.

Із-під гірки, з-під крутої
Прокидається норою
Та й до моря утіка
Через лози по ярах. (Джерело)

— Підземні води рухаються, і там, де глина підходить до поверхні зем-
лі, вода витікає на поверхню. Те місце називають джерелом. Джерела ут-
ворюються на дні ярів, балок, схилах горбів, крутих берегів річок.

розгляд схеми утворення джерела.
— Чи траплялося вам знаходити джерело? Якою є в ньому вода?
— Із давніх-давен джерельну воду люди вважали цілющою. У при-

роді джерела часто дають початок рікам. Джерела — природне багатство 
країни. Їх потрібно охороняти.

3. річки.
Загадка.

Не кінь, а біжить,
Не ліс, а шумить. (Річка)

— Які слова допомогли відгадати загадку?
— Що ж таке річка?
(Малюнок-схема річки — на дошці.)
Кожна річка має витік. Витік — це місце, де починається річка. Ви-

током може бути невеличкий струмок, озеро, болото, льодовик у горах. 
річка тече по заглибині, що називається руслом. У річки є два береги — 
правий і лівий.

Якщо стати за напрямом течії, то праворуч буде правий берег, а лі-
воруч — лівий. Більшість річок мають притоки. Притоки — це річки, 
що впадають в головну річку. Чим більшою є річка, тим більшим у неї  
є приток. Кожна річка впадає в море, іншу річку або озеро. Це місце на-
зивається гирлом. 

річки течуть як на рівнинах, так і в горах.
(Розгляд ілюстрацій гірських і рівнинних річок.)
— Де, на вашу думку, річка тече повільно, а де — швидко? Чому?
— На Україні налічується 70 тисяч річок, з них близько 4 тисяч — дов-

жиною понад 10 км, 137 річок — довжиною понад 100 км.
Дніпро — найбільша в країні і третя за величиною в Європі річка. 

Вона бере початок на півночі Смоленської області і котить свої води до 
Чорного моря через росію, Білорусь, Україну, долаючи шлях 2 285 км.  
У межах України довжина Дніпра становить 1 050 км. Найбільшими при-
токами Дні пра є Прип’ять і Десна. Меншими за величиною притоками  
є Тетерів, Псьол, Ворскла, рось, Самара, Конка, Інгулець. Всього в ба-
сейні Дніпра — 1 424 притоки.



488 Усі уроки природознавства. 1–4 класи

Дністер — одна з найбільших повноводних рік України, що протікає 
у семи областях. Початок бере на північному сході схилу Карпат і впа-
дає в Дністровський лиман Чорного моря. Довжина ріки — 1 363 км. На 
території України в Дністер впадає майже 500 річок.

Південний Буг бере свій початок на Подільській височині на Хмель-
ниччині. Довжина його 792 км. Південний Буг має 301 притоку, кожна  
з яких є завдовжки 10 км.

До великих рік належать ще Сіверський Донець. Його довжина стано-
вить 1 053 км, а в межах України — 738 км, а також ріка Дунай, яка пере-
тинає на своєму шляху багато країн Європи.

Живляться ріки України талими сніговими та дощовими водами. На-
весні рівень води в річках значно піднімається, і вони затоплюють знач-
ні території.

ріки України — це її багатство. З давніх-давен вони використовують-
ся як судноплавні шляхи для перевезення вантажів і пасажирів. На ріках 
побудовані гідроелектростанції. В південних, центральних і східних об-
ластях воду річок використовують для зрошування земель, а також там 
розвинуте рибне господарство.

V. Фізкультхвилинка
Встаньте, діти, посміхніться
І до сонця потягніться.
В різні боки нахиліться,
раз — присядьте, два — присядьте
І за парти тихо сядьте.

Vі. озера і болота України
1. Відгадування загадок.
1) Серед поля лежить дзеркало —
 Скло голубе, а рама зелена. (Озеро) 
2) Не море, не земля,
 Човни не плавають,
 І ходити не можна. (Болото)
2. Озеро — це природна западина на поверхні землі, що заповнена во-

дою.
В Україні налічується понад 3000 озер, в тому числі 30 площею по-

над 10 км2. Озера відрізняються розмірами, глибиною, солоністю води, 
віком.

Найбільшим за площею прісним озером України є озеро Ялпуг.
Озеро Світязь знаходиться в північно-західній частині Волині. Серед-

ня глибина — 7 м, найбільша — 58 м. В озері виявлений 21 вид риб.
Чимало невеликих, але глибоких мальовничих гірських озер можна 

зу стріти в Карпатах, із них найбільш відоме Синевірське. Максимальна 
його глибина — 24 м. Це гірське озеро вражає своєю красою.
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Солоні озера є в Херсонській області, в Криму. Найвідомішим озе-
ром є озеро Сиваш, з якого добувають кухонну сіль.

3. Болото — дуже зволожена ділянка суші, на якій ростуть вологолюб-
ні рослини і там утворюється торф. Болота трапляються у лісах, де 
на поверхню виходить джерело, а вода не має куди стікати. Утворю-
ються болота у пониззях біля річок, де вода затримується під час по-
веней. Болота поширені на Поліссі. Вони є переважно невеликими 
за площею і становлять 2 % території України. Із боліт беруть поча-
ток і живляться багато річок. Вони живлять підземні води, що є важ-
ливим джерелом водопостачання. Із боліт добувають цінну корисну 
копалину — торф.

4. Море — це частина океану, що заходить у сушу. Море завжди з’єднане 
з океаном. Вода у морі є гірко-солоною.
— Поміркуйте, звідки у морській воді беруться солі?
Якби всю воду в океанах і морях випарувати, то залишилося б стільки 

солі, що, розстеливши її на суші, отримали б шар завтовшки понад 150 км. 
(Робота з картою.)
На півдні Україну омиває Чорне море, на південному заході — азовське.
Чорне море — одне із найсвоєрідніших і найцікавіших водойм земної 

кулі. На відміну від більшості морів, його водна товща складається з двох 
дуже різних шарів: тонкого поверхневого шару, що населений рослинами 
та тваринами, і потужного глибинного шару, що позбавлений життя. Со-
лоність води з глибиною збільшується, а починаючи з 150 м з’являються 
сліди сірководню, тоді як вміст кисню різко зменшується, а із зростан-
ням глибини зовсім зникає. Середня глибина моря становить 1 256 м,  
а найбільша — 2245 м. Верхній шар води Чорного моря є багатим на рибу. 
Її тут налічується близько 180 видів.

Азовське море — це мілководна водойма з плоским дном. Середня 
глибина його становить 8–10 м, а максимальна — 14 м. рівень моря під 
впливом сильних вітрів і припливу річкової води зазнає значних коли-
вань. Вітри іноді відганяють воду від берега, оголюючи дно моря.

азовське море є унікальним. Це своєрідний рибний розплідник, при-
родне відгодівельне господарство. Одна із найбагатших, найпродуктив-
ніших водойм світу. У морі водиться багато видів риб.

Vіі. робота з підручником
Читання статті «Водойми України».
— Про що цікаве ви довідалися зі статті?

Vііі. Узагальнення та систематизація знань
1. Відгадування загадок.
1) Не скляний він, не з металу,
 а прислухатись — дзвенить. (Джерело)
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2) Між берегів текла-текла,
 Мороз зміцнів — під скло лягла. (Річка)
3) Стоїть корито, повне води налито. (Озеро)
4) Навкруги вода, а з питвом — біда. (Море)
2. Диктант ТаК або НІ (поставити знаки «+», якщо згодні із тверджен-

ням, і «–», коли не згодні).
1) Вода — найбільш поширена речовина на землі. (+)
2) Вода є всюди: в морях, океанах, ґрунті, річках, повітрі. (+)
3) Вода може бути лише в двох станах. (–)
4) Життя на Землі є можливим без води. (–)
5) Вода входить до складу живих організмів. (+)
6) Водойми бувають природними і штучними. (+)
7) ріка Дніпро бере свій початок в Україні. (–)
8) азовське море є глибшим за Чорне. (+)
9) Найбільшим прісним озером України є озеро Ялпуг. (+) 

іХ. Домашнє завдання
Опрацювати статтю «Водойми України», підготувати відповіді на пи-

тання.

УроК 16
тема. природні зони України. Мішані ліси. 
рослини і тварини мішаних лісів

мета: розкрити причину різноманітності природи України; сформу-
вати поняття про природні зони; пояснити причину зміни тайги міша-
ними лісами; ознайомити з рослинним і тваринним світом, багатством 
надр; розвивати спостережливість, мислення; виховувати дбайливе став-
лення до природи України, її багатств.

обладнання: фізична карта України, карта природних зон, атлас для 
4-го класу, краєвиди мішаного лісу, гербарій рослин, ілюстрації із твари-
нами мішаних лісів, ребуси, кросворди, цікаві завдання.

Хід уроку

і. організація класу

іі. Повторення вивченого матеріалу
1. Фронтальне опитування за допомогою тестів.
1) Які ви знаєте водойми в Україні? 
а) ріки, джерела, озера, моря, ставки, болота, сховища;
б) океани, ріки, озера;
в) озера і моря.
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2) Де утворюється джерело?
а) На горбі;
б) у річці;
в) на дні ярів, балок, схилах горбів, крутих берегів річок.
3) Як правильно показати річку на карті?
а) Від гирла до її витоку;
б) від середини до її кінця;
в) із витоку до її гирла.
4) Назвати знамениті озера України.
а) Сиваш, Дніпро, Дунай;
б) Світязь, Сиваш, Чорне;
в) Світязь, Сине вір, Ялпуг, Кагул, Сиваш.
5) В якій частині України є найбільше боліт?
а) У Криму;
б) на Поділлі;
в) на Поліській низовині.
6) Назвати моря України.
а) Біле, Охотське;
б) Чорне, Каспійське;
в) Чорне, азовське.
2. Індивідуальне опитування.

— Чому джерельна вода є холодною і чистою? 
— Яку будову має річка?
— Що таке озеро?
— Як утворюється болото?
— Назвати найбільші річки України.
— Що таке море?

ііі. актуалізація опорних знань
1. Створення проблемної ситуації.

Учитель зачитує вірш Миколи Федоровича Сингаївського.

ПІСНЯ рІДНОГО КраЮ
З краплі струмок починається завше,
Крапля до краплі — море води.
Вчасно засіємо поле наше,
Земле, роди.
Світ неосяжний. Земля велика.
Кожному сонцю — в його стороні.
Краю мій, доля моя сонцелика,
Ти при мені.
Є хліб, а до хліба — зоряна пісня,
Та ген понад ставом — калини жар.
Земле моя, синьооке Полісся,
Мій перший буквар.
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Я трави твої на смак відчуваю,
Як воду з цілющих живих криниць.
Знаю мелодії отчого краю
З голосу птиць.
Гілка до гілки — вквітчайся, краю,
Більше у світі цвіту стає.
Вийду у сад і серцем пізнаю
Древо своє.

2. Відповіді на запитання.
— Поміркуйте, про який край йдеться у вірші? (Полісся)
— В якій зоні знаходиться Полісся? (Природна зона. Мішані ліси)
— Як ви розумієте вислів «мішаний ліс»? (Ліс, в якому ростуть хвой-

ні та листяні дерева.)

іV. Фізкультхвилинка

V. Повідомлення теми та завдань уроку
— Мабуть, ви вже здогадалися, про що йтиметься на сьогоднішнь-

ому уроці. Тим, хто ще не здогадався, допоможе ось це завдання. Дай-
те відповідь на запитання — і по вертикалі перші букви кожної відгадки 
складуть тему нашого уроку.

1) Одна із складових частин ґрунту. (Пісок)
2) Тече, тече, не витече. Біжить, біжить, не вибіжить. (Річка)
3) Буква, з якої не починаються слова. (И)
4) Як називається заглиблення, по якому тече річка? (Русло) 
5) Яка рослина зображена на малюнку? (Очерет)
6) Яка тварина зображена на малюнку? (Дельфін)
7) Масляниста рідина темно-бурого кольору з рідким запахом, що є лег-

шою за воду. (Нафта)
8) Назва пташки. (Іволга)
9) Яка пора року запорошена білими снігами? (Зима)

10) Хто цей звір рогатий, що рогами багатий? (Олень)
11) Планета Сонячної системи на букву Н. (Нептун)
12) Буква, з якої не починаються слова. (И)
13) Маленьке, сіреньке, а хвостик — як шило. (Миша)
14) Назва української річки, що починається з букви І. (Ірпінь)
15) Назва пташки, що починається з букви Ш. (Шишкар)
16) Хижа риба. (Акула)
17) Українське місто, назва якого починається з букви Н. (Ніжин)
18) Ім’я хлопчика. (Іван)
19) Відлітають за моря, у краї далекі, на будинках гнізда в’ють, звуть же 

їх… (лелеки).
20) Ім’я дівчинки. (Ірина)
21) Із неба диво золоте і світить нам, і гріє. (Сонце)
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22) Буква, з якої не починаються слова. (И)
1) Пісок
2) річка
3) И
4) русло
5) очерет
6) Дельфін
7) Нафта
8) іволга
9) Зима

10) олень
11) Нептун
12) И

13) миша

14) ірпінь

15) Шишкар

16) акула

17) Ніжин

18) іван

19) Лелеки

20) ірина

21) сонце

22) И

— Отже, перед нами постало завдання — з’ясувати причину різно-
манітності природи в Україні, а також розглянути, як змінюються при-
родні зони з півночі на південь, і більше дізнатися про таку природну 
зону як мішані ліси.

Vі. сприймання та усвідомлення навчального матеріалу
1. розповідь-бесіда учителя.

— Якщо мандрувати сушею з півночі на південь, то можна спостері-
гати, що великі ділянки земної поверхні з однаковою природою зміню-
ють одна одну. Такі ділянки Землі називають природними зонами.

Природна зона — це місцевість із своєрідним кліматом, ґрунтами, 
рослинним і тваринним світом. Звернемося до фізичної карти України. 
розкрийте атласи.

— Як позначаються природні зони на карті України? (Відповіді  
учнів.) 

— Визначте, які природні зони є на території України. (Мішані ліси, 
лісостеп, степ, гори Карпати, Кримські гори)

— Кожна природна зона поступово переходить одна в одну, має свої 
кліматичні умови, природні ресурси, ґрунти, рослинний і тваринний світ. 
Лише перелічивши природні зони, можна зробити висновок про різно-
манітність природи України.

Поети оспівують Україну, її казкову природу у своїх віршах.
Буває, часом сліпну від краси.
Спинюсь, не тямлю, що воно за диво, —
Оці степи, це небо, ці ліси,
Усе так гарно, чисто, незрадливо,
Усе як є — дорога, явори,
Усе моє — все зветься Україна.
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2. Характеристика зони мішаних лісів.
Клас розподіляється на групи. Учні кожної групи дають характери-

стику зони мішаних лісів за планом:
1) розташування природної зони на території України. Форми поверх-

ні природної зони (1 група).
2) Погода в природній зоні в різні пори року. рослинний і тваринний 

світ (2 група).
3) Цікаве про зону мішаних лісів (3 група).
1) На карті учні показують природну зону мішаних лісів по її межах. 

Вона розташована в Україні на півночі, займає близько 20 % тери-
торії. Простягається з півночі на південь на 150–200 км. До зони мі-
шаних лісів належать такі області, як: Волинська, рівненська, Жи-
томирська, Київська, Чернігівська та невеликі території Львівської, 
Тернопільської, Хмельницької і Сумської. Її поверхня є рівнинною. 
Землі перезволожені. Є болота і заболочені масиви. Протікають тут 
притоки Припяті: Горинь, Стир, Жерев, Уж, Тетерів, Десна з прито-
ками. Є також кілька великих озер.

2) Клімат у зоні мішаних лісів є помірно-континентальним. Тепле, во-
логе літо. Дощова осінь. М’яка зима. 30 % території займають ліси. 
решта — сільськогосподарські угіддя і болота. В зоні мішаних лісів 
переважають бори, субори, березняки. Бори — це соснові ліси, су-
бори — це сосни та дуби, а березняки — це березові ліси. Тут ростуть 
брусниця європейська, копитняк європейський. Папороть, зірочник 
лісовий, горобина звичайна, верес, звіробій, моренка пахуча. У мі-
шаних лісах водяться лосі, козулі, кабани, олені, білки лісові, куни-
ці, борсуки, вовки, лисиці.

 Із птахів поширені тетереви, рябчики, глухарі, шпаки, синиці, дрозди, дят-
ли; із плазунів — гадюки звичайні, ящірки, болотні черепахи. У лісах є ба-
гато комах-шкідників: сосновий і непарний шовкопряди, вусачі, короїди, 
комарі. (Розповіді учнів супроводжувати ілюстраціями рослин і тварин.)

3) Зону мішаних лісів називають Українським Поліссям. На території 
цієї природної зони створена велика штучна водойма — Київське во-
досховище. а також знаходиться національний природний парк — 
Швацький і Поліський заповідники. До Червоної книги занесені 
сон-трава велика, росичка англійська, лелека чорний, зубр, браж-
ник мертва голова.

Vіі. Фізкультхвилинка

Vііі. осмислення учнями знань
1. робота з підручником та атласом.

На С. 8 і 9 атласу знайти та перелічити рослини і тварини мішаних лісів.
Опрацювати статті підручника «Природні зони України» і «Мішані 

ліси».
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2. Оберіть правильну відповідь.
1) Північна частина України знаходиться у зоні:
а) лісостепу;
б) степу;
в) мішаних лісів.
2) Полісся — це край:
а) безлісих рівнинних просторів;
б) мішаних лісів;
в) поєднання моря з красою гір.
3) У зоні мішаних лісів знаходиться державний заповідник:
а) Медобори;
б) асканія-Нова;
в) Поліський;
г) Дунайські плавні.
4) У зоні мішаних лісів розташовані такі великі міста:
а) Львів, Шепетівка, Суми;
б) Запоріжжя, Донецьк, Миколаїв;
в) Луцьк, рівне, Житомир, Київ.
3. Гра «Побудуйте ланцюг живлення» (в групах).

— Побудуйте ланцюг живлення, що склався в зоні мішаних лісів. 
(Групи озвучують свої роботи.)

4. Конкурс. Намалюйте уявний малюнок до кожної пори року (зона мі-
шаних лісів).

5. Вікторина «Знайте, любіть, бережіть».
1) Що дає вам природа?
2) Які рідкісні рослини ви знаєте?
3) Що може статися з деревами, якщо у лісі стане мало птахів?
4) Які ви знаєте казки та оповідання, героями яких є тварини?
5) Який найбільший звір є в Україні?
6) Яких ви знаєте тварин, що занесені до Червоної книги?
6. Тести.
1) Хто залягає в зимову сплячку?
а) Білка;
б) ведмідь;
в) вовк.
2) Хто підкидає яйця в чужі гнізда?
а) Соловей;
б) сорока;
в) зозуля.
3) Хто має отруйні зуби?
а) Вовк;
б) гадюка;
в) їжак.
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4) Хто будує будиночки з безліччю ходів?
а) Куниці;
б) борсуки;
в) мурашки.
5) Хто має великі ікла?
а) Кабан;
б) ведмідь;
в) лось.
7. робота в зошитах із друкованою основою.

іХ. Узагальнення та систематизація знань учнів
— Про що йшлося на сьогоднішньому уроці?
— Що нового ви дізналися? 
— Що вам сподобалося?
— Що вам найбільше запам’яталося?
— Покажіть на карті зону мішаних лісів.

Х. Домашнє завдання
Прочитати статті «Природні зони України», «Мішані ліси».
Творче завдання: намалювати рослину або тварину зони мішаних лісів 

і розповісти про неї за планом.

УроК 17
тема. степ і лісостеп. рослини і тварини степів

мета: продовжувати формувати поняття про природні зони України; 
сформувати поняття степи, уявлення про лісостеп; продовжувати фор-
мувати навички роботи з географічними картами, підручником, зоши-
том; розвивати спостережливість, пізнавальний інтерес, уміння встанов-
лювати причинно-наслідкові зв’язки; виховувати любов і дбайливе став-
лення до природи, патріотичні та естетичні почуття.

обладнання: карта природних зон, фізична карта України, таблиці, 
малюнки, фотокартки, гербарії, репродукції картин художників.

Хід уроку

і. організація класу
1. Фронтальна бесіда.

— Яку тему вивчали на минулому уроці? 
— Яку частину України займає зона мішаних лісів?
— Чому ця зона так називається? Чи є інші назви у цієї зони?
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— Як рослинний світ Полісся залежить від форми земної поверх-
ні і погоди?

— Які ще природні умови впливають на різноманітність рослинно-
го світу Полісся?

— Які охоронні заходи щодо збереження природних багатств здій-
снюються в зоні мішаних лісів? 

2. робота з картками.
Завдання 1. Покажіть на картах зону мішаних лісів; розкажіть про фор-

ми земної поверхні, водойми та ознаки пір року на Поліссі.
Завдання 2. Покажіть на таблиці яруси лісу; розкажіть про рослини 

кожного ярусу; поясніть, чому рослинний світ у зоні мішаних лісів є та-
ким різноманітним.

Завдання 3. Покажіть на таблиці і малюнках тварин зони мішаних лісів; 
розкажіть, до яких груп вони належать; поясніть, чому в лісах такий різ-
номанітний світ. Навіщо був створений Подільський заповідник?

Завдання 4 (для двох учнів). Складіть будь-які ланцюги живлення, що 
є характерними для зони мішаних лісів.

іі. мотивація навчальної діяльності
Демонстрація ілюстрацій трьох зон: мішаних лісів, лісостепу, степу.
Заслуховування декількох повідомлень учнів, що підготовлені вдома 

про рослини і тварини степової зони.
— Про що ж йтиме мова сьогодні на уроці? Якою є тема уроку?

ііі. Повідомлення теми і завдань уроку

іV. актуалізація опорних знань учнів
Бесіда.
— Знайдіть на карті природних зон України зону, що розташована на 

південь від зони мішаних лісів, назвіть її.
— Яка зона змінює лісостепову зону?
— Якими ви уявляєте ці дві зони?
— Порівняйте їх за ілюстраціями.
— Чим відрізняються рослини цих зон від рослин зони мішаних 

лісів?
— Чим відрізняється тваринний світ цих зон від тваринного світу мі-

шаних лісів?

V. Первинне сприйняття та усвідомлення нового матеріалу
1. розповідь учителя з демонстрацією ілюстрацій.
1) розташування лісостепової зони і зони степу.
2) Особливості земної поверхні.
3) Характерні ознаки пір року.
4) Види водойм.
5) Види ґрунтів.
6) Охорона природи.
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2. робота з картами України.
1) Ще раз уважно подивіться на карту природних зон, запам’ятайте роз-

ташування лісостепової і степової зон, знайдіть орієнтири (кордони 
з іншими країнами, водойми тощо).

2) Спробуйте зіставити фізичну карту і карту природних зон України, 
обмежте на фізичній карті лісостепову і степову зони.

3) Визначте, які форми земної поверхні зустрічаються в лісостеповій 
зоні і в степах.

3. робота з підручником (С. 124–127).
1) Прочитайте статтю на С. 124–125 і підготуйте відповіді на запитання.

— Які рослини переважають у зоні лісостепу? Чому? 
— В якій послідовності розвивається трав’яниста рослинність? Чому?
— розгляньте малюнок на С. 125 і назвіть ознаки кожної рослини, за-

вдяки яким вона пристосовується до життя в степу.
— Що означає слово пристосовуватися?

2) Попрацюйте в парі із сусідом по парті з рубриками «Пригадайте», 
«Поміркуйте» (С. 126–127).

3) Прочитайте статтю «Тварини степів» на С. 126 і підготуйте відповіді 
на запитання.
— Тварини яких груп водяться в степу?
— Як вони пристосувалися до життя в степах?
— Які кормові зв’язки ви помітили серед жителів степів?

Vі. Закріплення та осмислення знань
Бесіда. 
— Чому територію України умовно поділяють на природні зони?
— Які природні зони в Україні ви вже знаєте?
— Чим відрізняються природні умови зони мішаних лісів і степів?
— Сим відрізняються рослини Полісся і степу?
— У чому полягає відмінність тваринного світу цих природних зон?

Vіі. Узагальнення і систематизація знань
1. робота з підручником і картами.

Виконайте «Практичні завдання» (С. 127) за допомогою фізичної кар-
ти України, карти природних зон і текстів підручника.

2. робота в зошиті.
Завдання на С. 46.

Vііі. Підсумок уроку

іХ. Домашнє завдання
1. Опрацювати статті підручника «Лісостеп і степ», «рослини і тварини 

степу» (С. 123–127), вміти відповідати на запитання.
2. Закінчити виконання завдань на С. 46 зошита.
3. Виконати творче завдання: дібрати фактичний та ілюстрований матеріал 

для підготовки повідомлень на тему «Південний берег Криму».
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УроК 18
тема. південний берег криму. рослини  
і тварини південного берега криму

мета: формувати в учнів уявлення про своєрідність природи Пів-
денного берега Криму, про причини цієї своєрідності; розвивати в учнів 
мислення, уяву; виховувати любов до природи, бажання глибше пізна-
ти, відвідати заповідні місця.

обладнання: фізична карта України, гербарії рослин, ілюстрації із зо-
браженням природи Південного берегу Криму і його здравниць.

Хід уроку

і. Перевірка домашнього завдання
1. Індивідуальне (усне) опитування.
1) розповісти про тварини степу. Як вони пристосувалися до умов жит-

тя в степу?
2) розповісти про рослини степу. Які з них занесені до Червоної  

книги?
3) Назвати і показати на фізичній карті заповідники степу.
2. Природничий диктант.
 Впізнайте і запишіть за описом жителів степу.
1) рослина з вузькими довгими листками. Її корінь нагадує пучок, а зер-

нятко має довгий шлейф. Вітер підхоплює його і переносить на ве-
ликі відстані.

2) Дуже гірка рослина з різким ароматом. Худоба її не їсть.
3) Комаха із довгими задніми ногами, швидко і далеко стрибає.
4) Ці птахи мають загнутий дзьоб, гострі пазурі і добре розвинутий зір. 

Вони полюють на ховрахів, мишей.
5) Пташка прилітає ранньої весни. Гніздиться прямо на землі. Гніздо бу-

дує у вигляді ямки, що вистелена травою. Її дзвінкий спів лунає над 
полем із величезної висоти.

6) Ці рослини квітнуть ранньою весною. У підземних частинах стебел 
ще влітку відкладаються поживні речовини.
1 правильна відповідь — 2 бали.
Взаємоперевірка учнями.
Підсумок домашнього завдання. Оцінювання.

іі. Повідомлення теми і мети уроку
У ч и т е л ь

У ці холодні дні зимові так хочеться тепла…
Вирушаймо всі до моря, відпочинем, дітвора!
На Південний берег Криму буде подорож у нас.
Це куточок України — рідний і близький для нас. 
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— Отже, сьогодні на уроці ми розглянемо особливості природи рос-
линного і тваринного світу Південного берега Криму.

ііі. сприймання та усвідомлення учнями навчального матеріалу
1. На уроці ми будемо працювати за таким планом, що записаний на 

дошці.
1) Що розповідає карта про Південний берег Криму?
2) рослини Південного берега Криму.
3) Тваринний світ.

— Південний берег Криму — це смуга суші завширшки від 1 до 12 км 
між Кримськими горами і Чорним морем.

2. Самостійна робота.
— Про особливості, що сформували природу Південного берега Кри-

му, ви зараз прочитаєте в підручнику на С. 127. (Учні відповідають: багато 
тепла, світла, гори захищають Південний берег Криму від холодних північ-
них вітрів, вода моря взимку обігріває сушу і повітря над узбережжям.) 

Фізкультхвилинка 
Ми стомилися всі трішки,
Хай спочинуть ручки, ніжки.
Ми стомились вже сидіти,
Хочем трошки походити,
Зазирнути у віконце,
Потягнутися до сонця,
Наче м’ячик, пострибати…
Знову будем працювати.

3. розповідь учителя про рослинний світ із демонстрацією зразків гер-
барію та ілюстрацій.
— рослинний світ є багатим та різноманітним. Цьому сприяє особ-

ливість розташування Південного берега Криму. Тут ми зустрінемо рос-
лини з інших природних зон — бук, граб, дуб, клен, березу. але в Криму 
є рослини, що ростуть тільки тут: кипарис, магнолія, лавр, олеандр, су-
ничне дерево, сосна кримська, ялиця.

4. Самостійна робота з підручником (С. 129).
— Прочитайте про тварин, які живуть у Криму.

5. робота в зошиті із друкованою основою (С. 56).
— Підкресліть назви тварин, які живуть у Криму.

6. розповідь учителя про Крим, про його рекреаційні можливості.
— Цілюща морська вода і теплий морський вітерець, мінеральні дже-

рела, мальовничі пляжі, розкішна рослинність — все це в комплексі впли-
ває на організм людини, поліпшує її самочуття, відновлюючи здоров’я та 
силу. Тут побудовано багато санаторіїв, безліч баз відпочинку, в тому чис-
лі дитячих. Вже кілька десятиліть діє міжнародний дитячий центр «ар-
тек», де відпочивають діти з багатьох країн.
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іV. Узагальнення та систематизація знань
— Де розташований Південний берег Криму? Покажіть на карті Ук-

раїни.
— Якими є особливості пір року в Криму?
— Які рослини там ростуть?
— Які тварини проживають?
— Чому люди їдуть у Крим відпочивати?

V. Домашнє завдання
Прочитати статтю у підручнику (С. 127–130). У зошиті на С. 56 під-

писати назви тварин, які живуть у Чорному морі. 

УроК 19
тема. Гори України. карпати. рослини і тварини карпат

мета: дати учням поняття, яку частину земної поверхні називають 
горами; вчити знаходити гори на карті і глобусі; розвивати вміння ко-
ристуватися картою, читати її; виховувати любов до природи, інтерес до 
вивчення природи України.

обладнання: глобус, фізична карта України, Дитяча енциклопедія, 
книга «Дітям про тварин».

Хід уроку

і. актуалізація знань
— Пригадайте, діти, яку форму поверхні Землі називають горами.

іі. Повідомлення теми і мети уроку
— Сьогодні ми познайомимося із горами України — Карпатами; 

дізнаємося, якої вони висоти, а також які рослини там ростуть, які во-
дяться тварини та багато іншого.

ііі. робота над темою уроку
1. робота із глобусом.

— Діти, погляньте на глобус. Як на ньому зображені гори? Де ми їх 
бачимо?

2. робота з картою України. 
— а тепер подивіться на карту України і визначте, які гори є на те-

риторії нашої країни.
Знайдіть Карпатські гори. В якій частині України вони знаходяться? 

(Повідомлення вчителя.)
— Карпатські гори розташовані на території сусідніх держав: румунії  

і Словаччини. Українські Карпати складаються з витягнутих із північного 
заходу на північний схід паралелей. Вони є не дуже високими. але вони 
впливають на погодні умови, на тваринний і рослинний світ.
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3. Практична робота.
— роздивіться схему, що вміщена у підручнику, і дізнаєтесь, як змі-

нюється рослинний світ від підніжжя до вершини. (Пояснення вчителя.)
— У Карпатських горах зосереджено 15 % усіх лісів України. Ліси те-

риторії становлять близько 40 %. Це найбільший лісовий масив нашої де-
ржави. Переважають смереково-букові ліси. Велику площу у Закарпатті 
займають дубові насадження, ялиця і граб. 

Карпатські гори мають високоякісну деревину, яка користується по-
питом навіть на світовому ринку. Ліси розташовані великими суцільними 
масивами. Вони відіграють важливу роль водозбереження та природоохо-
рони. Ліси також є дуже багатими на лікарські рослини, ягоди і гриби.

Полонини у Карпатах — це безлісі плоскі вершини гірських хребтів. 
Вони вкриті кострицею, арнікою, чорницею, брусницею, рододендро-
ном. Полонини використовують як літні пасовиська.

(Розповідь супроводжується демонстрацією малюнків.)
4. розгляд сторінок Дитячої енциклопедії «Як живеться рослинам ви-

соко в горах».
5. Повідомлення дітей про рослини (за матеріалами цієї книги).

— Діти, вам було дане завдання: прочитати з Дитячої енциклопедії 
цікаві дані про рослинний світ гір. (Повідомлення зачитати.)

6. Тваринний світ.
Самостійна робота за книгою.
— Прочитайте статтю підручника про тварин Карпат.
Перевірка прочитаного.
— Які тварини водяться в Карпатах?
— Чому там такий різноманітний тваринний світ?

7. Кільком учням дати книгу «Дітям про тварин».
Діти повинні прочитати про них і розповісти щось цікаве, що ніко-

му не відоме.
(Розповіді дітей.)

іV. Закріплення матеріалу
— а зараз ми перевіримо, як ви запам’ятали та зрозуміли тему сьо-

годнішнього уроку. розгадавши кросворд, ви прочитаєте назву гір, з яки-
ми ознайомилися.

1
2

3
4

5
6

7
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1) Листяне дерево, що росте в горах. (Клен)
2) Квітка, що росте на полонині. (Арніка)
3) У горах є безліч… (лікарських) квітів.
4) Тетерук, рябчик, дятел — це… (птахи).
5) Хвойне дерево. (Модрина)
6) річка, що тече в горах. (Прут)
7) Дерево на Закарпатті (Ялиця) 

— То про які гори ми говорили на уроці?

V. охорона природи Карпат
— В Українських Карпатах зосереджений природоохоронний фонд 

(майже 1 500 об’єктів).
1980 р. — Карпатський національний природний парк (50,3 тис. га).
1989 р. — Національний природний парк «Синевир».
1993 р. — Карпатський біосферний заповідник (57,9 тис. га).

Vі. Підсумок уроку
— Що сподобалося вам на уроці?
— Що найбільше запам’яталося?

Vіі. Домашнє завдання
У книзі «Дітям про тварин» прочитати про корисні комахи лісу і ко-

махи-шкідники лісу. Опрацювати матеріал підручника на С. 130–134.

УроК 20
тема. кримські гори. рослини і тварини кримських гір

мета: ознайомити учнів із географічним положенням, кліматом, рос-
линним і тваринним світом, корисними копалинами Кримських гір; роз-
вивати спостережливість, увагу, пам’ять, мислення; виховувати дбайли-
ве ставлення до природи.

обладнання: малюнки тваринного і рослинного світу Кримських гір, 
карта України.

Хід уроку

і. Підсумок фенологічних спостережень
— Яке сьогодні число?
— Який день тижня, місяця?
— Яким є стан неба?
— Холодно сьогодні чи тепло?
— Які природні явища ви спостерігали?
— Яким є сьогодні вітер?
— Що змінилося в житті тварин і рослин?
(Відповіді дітей.)
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іі. Контроль, коригування і закріплення знань
1. — В якій частині України знаходяться гори Карпати?

— Які ще є гори на території України?
2. робота з картою.

— Покажіть гори Карпати.
— Як називається найвища точка Карпат? (Говерла)

3. Тестування
1) Якими гори Карпати є за висотою?
а) Високими;
б) низькими;
в) середніми.
2) Де знаходяться гори Карпати?
а) На сході;
б) на заході;
в) на півдні;
г) на півночі.
3) Які ріки беруть початок у горах Карпатах?
а) Буг, Дніпро;
б) Дністер, Прут.
4) Яку течію мають річки, що беруть початок у горах?
а) Спокійну, повільну;
б) швидку, бурхливу.
5) Які рослини ростуть біля підніжжя гір?
а) Ялиця, ялина;
б) дуб, граб, липа.
6) Які із цих тварин живуть тільки в Карпатах?
а) Олень, заєць, вовк;
б) рябчик, дятел, синиця;
в) полівка снігова, глухар.

ііі. Повідомлення теми і завдань уроку
— Сьогодні ми помандруємо в інші гори нашої країни. а в які саме, 

ви дізнаєтесь, коли розгадаєте кросворд.
1) Які гори розташовані на заході України? (Карпати)
2) Ділянка земної поверхні, що високо піднята над рівниною. (Гора)
3) річка, що бере початок у Карпатах. (Тиса)
4) Тварина, яка живе в горах Карпатах. (Ведмідь)
 розгадати її назву вам допоможе загадка.
• Я шукаю мед, малину,
 рибку сам собі ловлю,
 Влітку й миті не спочину,
 а зайде зима, то сплю. (Ведмідь)
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5) Найбільша річка Карпат. (Дністер)
6) Квітка, що є символом кохання, яка росте у горах Карпатах. (Едель-

вейс)
7) Великий орел, розмах крил якого до 2 м. Він занесений до Червоної 

книги України, зустрічається в Карпатах. (Беркут)
8) Нижня частина гори. (Підніжжя)
9) Найвища точка гір Карпати. (Говерла)

10) Який у Карпатах клімат? (Вологий)
11) Як називається верхня частина гори? (Вершина)
12) Що займає близько 40 % території Карпат? (Ліси)

1
2

3
4
5

6
7

8

9
10

11
12

— Отже, сьогодні ми помандруємо у Крим. Більше дізнаємося про 
Кримські гори, їх рослинний та тваринний світ, а також чим займають-
ся люди гір.

іV. актуалізація опорних знань
— Діти, знайдіть на карті Південний берег Криму. (Діти показу-

ють.)
— Що займає південну частину Кримського півострова? (Кримсь-

кі гори)

V. сприймання та усвідомлення навчального матеріалу
1. розповідь учителя.

— Кримські гори розташовані уздовж Чорного моря. Від моря гори 
відділяє рівнинна смуга узбережжя. (Показати на карті.) Найвищою 
точкою гір є роман-Кош. Кримські гори — молоді гори. Вони є невисо-
кими. Їх утворення продовжуються і зараз, про що свідчать землетруси. 
Тут зустрічаються чудернацькі стовпи, піраміди, химерної форми скелі.  
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Серед Кримських гір беруть початок річки з дуже швидкою течією. Літо 
в Кримських горах жарке та сухе, а зима — коротка та м’яка.  

2. розповіді дітей про рослинний і тваринний світ Кримських гір.
— У нас в класі є постійно діючий клуб пошуку. І діти з цього клубу під-

готували для нас розповіді про світ тварин і рослин в Кримських горах.
1) Рослинний світ.

рослинність гірського Криму є різноманітною. На південному схилі 
Головного пасма сформувалися два рослинні пояси: гірських луків та 
степів і лісовий, що складається з бука, сосни, ксерофітних дубових 
лісів, чагарників. У нижньому поясі ростуть вічнозелені рослини се-
редземноморської флори: плющ, чист кримський, мускус понтичний, 
суничник дрібноплідний. Для Південного берега Криму характерними 
є зарості держи-дерева, граба східного, дуба пухнастого, скумпії, гло-
ду, ялівцю високого. Поширеними є декоративні насадження парків, 
виноградників, плодових садів.

Верхній, більш вологий, пояс південного схилу Кримських гір вкри-
тий дубовими і сосновими лісами.

Північний схил Кримських гір майже весь вкритий лісом. У нижнь-
ому поясі поширені дубові широколистяні ліси. Подекуди зберігається 
тис. Для верхнього поясу характерними є букові ліси.

Із ранньої весни на луках квітнуть проліски, шафран, півонії, сині 
волошки, трапляється едельвейс кримський. Влітку — жовтець, адено-
фара, борщівник пухнастий, що занесені до Червоної книги.

У ч и т е л ь. На пласких вершинах Кримських гір розміщені гірські 
луки. Ці пласкі вершинні ділянки Головного пасма називають яйлами. 
Яйла означає пасовище. Вони вкриті трав’янистою рослинністю — пе-
реважно злаковими, бобовими, лілійними. На яйлах беруть початок усі 
кримські ріки.

Фізкультхвилинка 
руки в боки, нахили вперед, нахилимось назад.
І направо, і наліво, щоб нічого не боліло.
раз, два, три, чотири — набираємося сили.
Нахились, повернись, до товариша всміхнись.

2) Тваринний світ.
У Кримських горах водяться різноманітні тварини, бо там є всі умо-

ви для їхнього життя. На схилах у листяних лісах водяться олені, козулі, 
муфлони, зайці, куниці, лисиці, борсуки, дикі свині, їжаки.

У горах живе безліч пташок. Серед них є сойки, дятли, шишкарі, 
хижі грифи, орли.

У гірських річках є струмкова і райдужна форель.
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До Червоної книги занесені кам’яна куниця, чорний гриф. Також 
Кримські гори населяють різні комахи, серед яких: жуки, метелики, 
джмелі, бабки.

У ч и т е л ь. Молодці, діти, ви гарно розповіли про тварини та рос-
лини Кримських гір. а ще гори є багатими на різноманітні копалини. На-
приклад, у кар’єрах добувають вапняки, пісок, гравій, глину. Тут дуже ба-
гато є мінеральних цілющих озер. Чисте повітря і краса природи приваб-
лює у Крим на відпочинок та оздоровлення. Тому тут багато санаторіїв 
та будинків відпочинку.

Vі. осмислення учнями знань
1. робота з підручником.

Читання статті «Кримські гори» та розгляд ілюстрацій.
2. Відповіді на запитання.

— Із чим межують Кримські гори? (Із зоною степів та Чорним морем) 
— Чому Кримські гори називають вологим островом Криму? (Випа-

дає багато снігу та дощів.)
— Як називають луки на вершинах Кримських гір? 
— Які листяні дерева і кущі ростуть на схилах Кримських гір?

3. робота в зошитах із друкованою основою (С. 42–43, завдання 1–6).

Vіі. Підсумок уроку
— Де знаходяться Кримські гори? (На півдні України)
— Яке літо і зима у горах? (Літо є жарким, сухим, а зима — корот-

кою і м’якою.)
— Чим різняться Кримські гори і Карпати? (Кримські гори — скеляс-

ті, а Карпати вкриті лісами.)

Vііі. Домашнє завдання
Опрацювати статтю «Кримські гори».

УроК 21
тема. населення України. охорона природи в Україні

мета: дати загальне уявлення про населення України, його націо-
нальний склад, про територіально-адміністративний поділ держави; оз-
найомити дітей із природними багатствами України; формувати поняття 
заповідник; навчити охороняти природу рідного краю; розвивати уяву ді-
тей щодо навколишнього світу; розвивати пам’ять, мовлення, мислення; 
виховувати дбайливе ставлення до природи та почуття патріотизму.

обладнання: ілюстрації, плакати, діафільм «Охорона природи», фі-
зична карта України.
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Хід уроку

і. Перевірка домашнього завдання
1. Фронтальне опитування.

— Які групи тварин живуть у Кримських горах?
— Чому тваринний світ Кримських гір є різноманітним?
— Назвати рідкісних тварин.
— Як змінюються ліси від підніжжя до вершин в Кримських і Кар-

патських горах? У чому полягає відмінність між ними?
— Чому в Кримських горах не ростуть ялини і смереки?
— Які подібні тварини водяться в Кримських і Карпатських горах?

2. Самостійна робота в зошитах (С. 50).

іі. актуалізація опорних знань
— На якому материку знаходиться Україна?
— З якими державами вона межує?

ііі. Повідомлення теми і завдань уроку
— Сьогоднішня тема уроку звучатиме так: «Населення України. Охо-

рона природи в України».

іV. сприймання та усвідомлення навчального матеріалу
1. розповідь учителя.

— Ми живемо у самостійній незалежній державі — Україні. За своїми 
розмірами Україна є більшою за такі держави, як: англія, австрія, Бель-
гія, Голландія, Данія, Португалія і Швейцарія, разом узяті.

За чисельністю населення вона посідає п’яте місце в Європі після 
Німеччини, Італії, Великобританії, Франції та двадцять четверте місце  
у світі. В Україні живе близько 48 млн осіб.

Населення українських земель у княжу добу було нечисленним. На-
прикінці ХІІІ ст. на землях України проживало близько 2 млн чоловік. 
За часів Б. Хмельницького населення України становило понад 5 млн 
осіб.

На початок 2001 року в країні налічувалося 49,3 млн жителів.
Сучасне населення України є досить різноманітним за етнічним скла-

дом. На території країни живуть представники 110 національностей.
Крім українців, значну частину становлять інші східнослов’янські 

народи (росіяни, білоруси).
Українці — корінне населення країни, що за чисельністю є одним із 

найбільших народів Європи.
Українці рівномірно розселені по всій території країни (крім респуб-

ліки Крим і деяких промислових районів півдня та сходу).
Уся територія України поділена на 24 області та містить у собі рес-

публіку Крим. В Україні нараховується 451 місто. Найбільше їх у східних 
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областях України, найменше — у південних та північних областях.  
У дев’яти найбільших містах України проживає більше третини місь-
кого населення. Це — міста-мільйонери (Київ, Харків, Донецьк, Дніп-
ропетровськ, Одеса) і дуже великі міста (Львів, Запоріжжя, Кривий ріг, 
Маріуполь). Міста будували там, де є родовища корисних копалин, за-
лізна або шосейна дорога.

— Чим займаються люди в містах?
— Найпоширенішими населеними пунктами в Україні є села, яких 

майже 29 тисяч. На населеність, розміщення та особливості забудови 
сіл значною мірою впливали природні умови. Маленькі села переважа-
ють на Поліссі. У степах розміщені одновулицеві села, що є витягнути-
ми вздовж річкових долин. У Карпатах поширені хутори, що складають-
ся із розкиданих на значній площі жител.

— Чим займаються люди в селі?
2. робота з фізичною картою України, картою природних зон і контур-

ними картами.
— Якими умовними позначками позначають міста?
— Чому ці знаки є різними за розмірами?
— Позначте на контурній карті усі обласні центри, столицю респуб-

ліки Крим.
— розгляньте карту природних зон. Які обласні центри знаходяться 

в кожній із природних зон?
3. Продовження розповіді вчителя.

— Природа України є щедрою, багатою та різноманітною. М’який, 
помірний клімат, родючі ґрунти, значна кількість водних джерел ство-
рюють умови для зростання лісової, лугової та степової рослинності. 
На півночі країни, а також у гірських районах Карпат, Криму зроста-
ють хвойні, мішані та листяні ліси, що поступово переходять у широку 
смугу острівних лісів лісостепу. Ще південніше, у приморських райо-
нах, розкинулася рівнинна степова зона, що нині є майже повністю пе-
реораною.

Бурхливий розвиток промислового і сільськогосподарського вироб-
ництв, будівництво міст, селищ, розширення мережі залізничних та авто-
мобільних шляхів, осушення боліт, зрошення посушливих земель — все 
це призвело до значних змін у природі (ландшафту), вплинуло на еколо-
гічну рівновагу, видовий і кількісний склад флори та фауни.

За останні десятиріччя помітно звузилися території, що зайняті при-
родною рослинністю, збідніла флора більшості регіонів країни, зменши-
лася кількість багатьох видів рослин, а деякі з них повністю зникли з по-
верхні Землі.
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У зв’язку із цим у наш час — час технічного прогресу — особливого 
значення набуває охорона рослинного і тваринного світу.

Трагедією в житті українського народу стала аварія на Чорнобильсь-
кій аЕС, внаслідок якої забруднилося навколишнє середовище, а це не-
гативно позначилося на флорі та фауні нашої країни.

Із метою охорони і збереження тих видів рослин і тварин, які зникають, 
ще у 1948 році на Міжнародному симпозіумі охорони природи (МСОН) 
була створена постійна комісія із питань їх охорони. а вже наступного 
року була створена Міжнародна Червона книга, в якій описані види рос-
лин і тварин планети, яким загрожує небезпека повного зникнення.

У 1980 році була видана Червона книга України. рослини і тварини, 
що занесені до Червоної книги, охороняються законом.

Держава піклується про охорону природи, на цю справу виділяють-
ся величезні кошти. Створюються заповідники, заказники, в яких охо-
роняються рідкісні тварини і рослини.

Зараз в Україні нараховуються 13 заповідників, 2 національні пар-
ки, 4 заповідно-мисливських господарства, понад 1500 державних за-
казників та близько 4000 заповідних об’єктів: урочищ, пам’яток приро-
ди, парків тощо.

Метою створення заповідників є збереження в природному стані ти-
пових або унікальних для даної місцевості природних комплексів, ви-
вчення природного ходу процесів та явищ, що в них відбуваються. У за-
повідниках здійснюється значна наукова робота. Все, що знаходиться на 
території заповідника, — земля, її надра, водні простори, живі організ-
ми — вилучається із господарської діяльності і передається у безтермі-
нове користування заповіднику.

Найдавнішим у країні є державний заповідник — асканія-Нова (Хер-
сонська область, 1921 рік).

Наймолодшим заповідником є Медобори, що створений у 1990 році. 
Він розташований у Тернопільській області (це, переважно, урочища Кре-
менецьких гір та гори Медобори). Основна територія масиву є вкритою лі-
сами (98 %), а решта — лугові та степові ділянки, розсипи вапняків. 

Заповідник багатий на тваринний світ та археологічні пам’ятки.
Крім того, ще є такі заповідники, як:

1) Дунайські плавні (Одеська область);
2) Карадазький ДЗ (схід Південного берега Криму);
3) Канівський ДЗ (Черкаська область);
4) Карпатський ДЗ (Закарпатська область);
5) Луганський ДЗ (Луганська область);
6) Мис Мартьян (Крим, біля м. Ялта);
7) Поліський ДЗ (Житомирська область);
8) ДЗ розточчя (Львівська область);
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9) Український державний степовий заповідник (Запорізька та Сумсь-
ка області);

10) Чорноморський ДЗ (Херсонська та Миколаївська області);
11) Ялтинський державний гірсько-лісовий заповідник (Кримські гори).

 На території Тернопільської області знаходиться 95 видів вищих рос-
лин, і проживає 39 видів тварин, які занесені до Червоної книги нашої 
країни.

4. Хвилинка-цікавинка (розгляд ілюстрацій).
 Рослини, що занесені до Червоної книги:
1) дерева — береза Клокова, береза темна;
2) кущі — бруслина карликова, вовчі ягоди пахучі, зіновіть біла, клокич-

ка периста, таволга польська;
3) трав’янисті рослини — анемона розлога, беладона звичайна, відкат-

ник татарниколистий, зозулині черевички справжні, ковила воло-
систа, ковила периста, лілія лісова, лунарія оживаюча, любка дво-
листа, молочай волинський, росичка англійська, сон великий, сон-
цецвіт сивий, цибуля ведмежа, ясенець білий тощо.

 Тварини, які занесені до Червоної книги: 
1) комахи — шовкопряди березовий та кульбабовий, бражник дубовий, 

мертва голова та Прозерпіна, аполлон, махаон і т. д.;
2) риби — стерлядь, марена звичайна, вирезуб, рибець малий;
3) плазуни — полоз лісовий, мідянка;
4) птахи — лелека чорний, лебідь-шипун, беркут, змієїд, шуліка рудий, 

орел-карлик, орлан-білохвіст, балабан, скопа, пугач;
5) звірі — кутора мала, підковоніс малий, пічниця триколірна, широ-

ковух європейський, сліпак подільський, перегузня, горностай, тхір 
степовий, видра річкова, борсук, кріт лісовий.

V. осмислення учнями знань
1. робота з підручником.

Читання статей «Населення України», «Охорона природи в Ук-
раїні».

2. Відповіді на запитання.
— Хто становить більшість народу України?
— Які ще національності входять до складу народу України?
— Скільки областей є в Україні? Яка республіка входить до складу 

нашої держави?
— Як наша держава піклується про охорону природи в Україні?
— Яка небезпека загрожує природі?
— Для чого створена Червона книга?
— Що таке національний природний парк?



512 Усі уроки природознавства. 1–4 класи

— Для чого створюють заказники?
— Чим заповідник відрізняється від національного природного 

парку?
— Що станеться, якщо природу не охороняти?

3. робота в зошитах із друкованою основою (С. 45–46, завдання 1–9).

Vі. Узагальнення та систематизація знань
1. розповіді 2–3 учнів про особисту участь в охороні природи.
2. Бесіда.

— Що нового ви почули на уроці? 
— Що станеться, якщо природу не будуть охороняти?

Vіі. Домашнє завдання
Прочитати в підручнику статті «Населення України», «Охорона при-

роди в Україні». Позначити на контурній карті заповідники.
Творче завдання: підготувати свою програму збереження природи  

в Україні.

УроК 22
тема. охорона природи в Україні. 
контроль навчальних досягнень

мета: ознайомити дітей із природними багатствами України; форму-
вати поняття заповідник; навчати охороняти природу рідного краю; роз-
вивати уяву дітей про навколишній світ; розвивати пам’ять, мовлення, 
мислення; виховувати дбайливе ставлення до природи та почуття пат-
ріотизму.

обладнання: ілюстрації, плакати, фізична карта України.

Хід уроку

і. організація класу

У ч и т е л ь
Батьківщини рідні сади
Нахилились до води.
Кожна гілка у сонці, у теплі
Щедро пахне соками землі.
Батьківщини рідні гаї
Кличуть в серце затінки свої,
Зупинись і слухай солов’я,
І відчуй, що це землі твоя.
  (М. Сингаївський)
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іі. актуалізація опорних знань
Робота в групах.

1. Щедра, багата, різноманітна природа України (розповідають учні  
1 групи).

2. Краса України в поетичному слові. Вірші, прислів’я, оповідання, піс-
ні (розповідають учні 2 групи).

ііі. Повідомлення мети і завдань уроку 

іV. Вивчення нового матеріалу
На дошці прикріплена квітка-семиквітка. Кожна пелюстка — це від-

повідне завдання до ходу уроку.
розцвітай, чарівна Квітко,
Всіма барвами сіяй,
розкажи, чарівно Квітко,
Чим багатий рідний край.
Чим багатий, чим він щедрий,
розкажи не тільки це,
а ще як охороняєм
Ми його і бережем.

Діти зривають пелюстки за годинниковою стрілкою.
Перша пелюстка (1 група)
Що завдає значної шкоди довкіллю?
Учні складають за прочитаним у підручнику опорну схему.
Друга пелюстка (2 група)
розповісти про закони і програми, що спрямовані на охорону і збере-

ження природи України, та розробити свою програму охорони природи.
Третя пелюстка — для вчителя
Навчити розрізняти, що таке національний природний парк, заказник, 

заповідник.
Фізкультхвилинка 
Четверта пелюстка (1 група)
Міжнародна Червона книга. З якою метою було створено цю  

книгу?
П’ята пелюстка (2 група)
Червона книга України. розповісти про чорні та зелені сторінки цієї 

книги. Чому вони мають таку назву?
Шоста і сьома пелюстки. (Завдання виконати одночасно в двох групах.) 
Назвати найбільше заповідників, національних парків України.
розповісти про найдавніший заповідник — Асканія-Нова — у нашій 

країні, а також — про наймолодший — Медобори.

У ч и т е л ь
Я зірвав квітку — і вона загинула,
Я спіймав метелика — і він помер
У мене на долоні.
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І тоді я зрозумів,
Що торкнутися краси можна тільки серцем.

— Ось чому нам всім потрібно навчитися жити в мирі та злагоді із 
природою. 

V. Узагальнення та систематизація знань
1. Хвилинка-цікавинка (розгляд ілюстрацій).

Рослини, що занесені до Червоної книги:
1) дерева — береза Клокова, береза темна;
2) кущі — бруслина карликова, вовчі ягоди пахучі, таволга польська;
3) трав’янисті рослини — анемона розлога, беладона звичайна, зозулині 

черевички справжні, ковила волосиста, ковила периста, лілія лісова, 
любка дволиста, молочай волинський тощо.

 Тварини, які занесені до Червоної книги: 
4) комахи — шовкопряди березовий та кульбабовий, бражник дубовий, 

мертва голова та Прозерпіна, аполлон, махаон і т. д.;
5) риби — стерлядь, марена звичайна, вирезуб, рибець малий;
6) плазуни — полоз лісовий, мідянка;
7) птахи — лелека чорний, лебідь-шипун, беркут, змієїд, шуліка рудий, 

орел-карлик, орлан-білохвіст, балабан, скопа, пугач;
8) звірі — кутора мала, підковоніс малий, пічниця триколірна, широ-

ковух європейський, сліпак подільський, перегузня, горностай, тхір 
степовий, видра річкова, борсук, кріт лісовий.

2. робота з підручником.
3. робота в зошитах із друкованою основою.
4. Тестування за темою.
1) В якій природній зоні знаходиться заповідник асканія-Нова?
а) У Карпатах;
б) на Поліссі;
в) у степовій зоні.
2) Яка тварина потребує охорони?
а) Заєць;
б) зубр;
в) лисиця.
3) Яка рослина занесена до Червоної книги?
а) Підсніжник;
б) барвінок;
в) кульбаба.

Vі. Підсумок уроку
— Що нового ви почули на уроці?
— Що станеться, якщо природу не охороняти?

Vіі. Домашнє завдання
Підготувати розповідь про особисту участь в охороні природи.
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 додаток

ТЕСТИ ДЛЯ ПЕрЕВІрКИ НаВЧаЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ  
За рОЗДІЛОМ «НаШа БаТЬКІВЩИНа — УКраЇНа»

1. Україна — це:
а) незалежна самостійна держава;
б) область;
в) край.
2. Україна знаходиться на материку:
а) австралія;
б) Євразія;
в) африка.
3. За площею Україна у Європі:
а) найменша;
б) найбільша;
в) середня.
4. Україна межує з державами:
а) п’ятьма;
б) сімома;
в) десятьма.
5. Протяжність усього кордону України:
а) 7 640 км;
б) 7 641 км;
в) 7 643 км.
6. На території України знаходяться височини:
а) Волинська, Подільська;
б) Волинська, Подільська, Придніпровська;
в) Волинська, Подільська, Придніпровська, Донецька і Приазовська.
7. Ділянки земної поверхні, що високо підняті над рівнинами:
а) яри;
б) гори;
в) балки.
8. На території України є гори:
а) альпійські;
б) Карпатські та Кримські;
в) Кавказькі.
9. Найвищими вершинами Українських гір є:
а) Тиса;
б) Говерла і роман-Кош;
в) Синевір.

10. Найбільшою рікою України є:
а) Дніпро;
б) Десна;
в) Дністер.
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11. Дніпро бере початок на території:
а) України;
б) росії;
в) Білорусі.

12. До великих річок України належать:
а) Волга;
б) Дунай, Дністер, Південний Буг, Сіверський Донець;
в) Псел, Ворскла.

13. На території України є близько: 
а) 30 тисяч озер;
б) 20 тисяч озер;
в) 5 тисяч озер.

14. Найбагатшою на озера низовиною є:
а) Придніпровська;
б) Поліська;
в) Причорноморська.

15. Знаменитими озерами України є:
а) Сиваш і Чорне;
б) Світязь, Синевір, Кагул, Ялпуг, Сиваш;
в) Світязь і Кагул.

16. Частина океану, що врізається в сушу — це:
а) озеро;
б) море;
в) болото.

17. На території України є моря:
а) Охотське та Біле;
б) Каспійське та азовське;
в) Чорне та азовське.

18. Зона мішаних лісів займає:
а) західну частину;
б) північну частину;
в) східну частину.

19. На території природної зони мішаних лісів заходиться водосховище:
а) Київське;
б) Хмельницьке;
в) Миколаївське.

20. У зоні мішаних лісів переважає:
а) хвойне дерево — сосна звичайна і листяне — дуб звичайний;
б) ялиця та ясен;
в) дика яблуня.

21. У зоні мішаних лісів водяться травоїдні тварини:
а) зубр, лось, олень, козуля;
б) вовк, лисиця;
в) тхір, куниця.
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22. У зоні мішаних лісів створені заповідники:
а) Поліський;
б) Медобори;
в) асканія-Нова.

23. Територія, на якій чергуються ділянки лісу і степу, називаються зо-
ною:

а) степу;
б) лісостепу;
в) лісу.

24. Степова зона має найродючіший ґрунт:
а) глина;
б) чорнозем;
в) пісок.

25. У степовій зоні тваринний світ:
а) багатий;
б) середній;
в) бідний.

26. У степовій зоні знаходиться найдавніший заповідник:
а) Луганський;
б) асканія-Нова;
в) Медобори.

27. Смуга суші завширшки від 1 до 12 км між Кримськими горами і Чор-
ним морем — це:

а) Південний берег Криму;
б) Північний берег Криму;
в) Східний берег Криму.

28. рослинний і тваринний світ Південного берега Криму:
а) дуже різноманітний;
б) бідний;
в) дуже бідний.

29. Для збереження та охорони природи Південного берега Криму ство-
рено заповідники:

а) Подільський;
б) Карадазький і мис Мартьян.

30. Щоб зберегти природу Карпат, створені заповідники:
а) Карпатський і Горгани;
б) Медобори;
в) Поліський.

31. Для збереження Кримських гір створені заповідники:
а) Кримський та Ялтинський;
б) Подільський;
в) Луганський.
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32. В Україні, крім українців, живуть понад:
а) 20 інших народів;
б) 50 інших народів;
в) 100 інших народів.

33. В Україні є… областей:
а) 20;
б) 10;
в) 24.

34. Чисельність народу України:
а) близько 28 мільйонів;
б) близько 50 мільйонів;
в) близько 47 мільйонів.

35. Природа в Україні є:
а) багатою та різноманітною;
б) бідною;
в) ніякою.

36. Значної шкоди довкіллю завдає:
а) насадження лісів;
б) раціональне використання природних багатств;
в) недбайливе видобування корисних копалин, вирубування лісів.

37. Вирубування лісів спричиняє:
а) ями;
б) глибокі котловини;
в) вивітрювання ґрунту, його зсуви в горах, утворення ярів та боліт.

38. В азовське і Чорне моря потрапляє:
а) чиста вода;
б) нафта, бензин, отруйні речовини, побутові відходи;
в) питна вода.

39. Від чого гинуть рослини і тварини водойм?
а) Від переохолодження;
б) від отруйних речовин;
в) від переїдання.

40. Непоправної шкоди всій природі України завдала:
а) Чорнобильська аЕС;
б) Хмельницька аЕС.

41. У нашій країні прийнята низка:
а) документів;
б) методів і форм;
в) законів і програм.
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42. В якому році створений Міжнародних союз охорони природи?
а) У 1950;
б) у 1948;
в) у 1960.

43. В якому році вперше була видана Міжнародна Червона книга?
а) У 2000;
б) у 1900;
в) у 2001.

44. Як називається міжнародна організація, яка бореться за збереження 
лісів, океанів, рослин і тварин на Землі?

а) Спілка;
б) Гренпіс;
в) партія зелених.

45. В якому році була видана Червона книга України?
а) У 1990;
б) у 1980;
в) у 1970.

46. Велика територія, на якій охорона природи поєднується із відпочин-
ком людей і залученням їх до екологічного навчання, називається:

а) лісопарк;
б) аквапарк;
в) національний природний парк.

47. Відомі такі природні парки України:
а) Чорноморський;
б) Карпатський, Швацький, азово-Сиваський, Синевір;
в) Поліський.

48. Територія, на якій охороняється природний об’єкт, називається:
а) парк;
б) заказник;
в) лугопарк.

49. Територія, на якій забороняється господарська діяльність людей,  
а також здійснюється робота зі збільшення кількості тварин, виро-
щуються різноманітні рослини, називається:

а) національний парк;
б) заповідник;
в) заказник.

50. У різних куточках України заповідників є:
а) 15;
б) 13;
в) 20.
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51. Який найдавніший заповідник є на Україні?
а) Луганський;
б) асканія-Нова;
в) Поліський.

52. Наймолодшим заповідником України є:
а) Канівський;
б) Медобори;
в) Дунайські плавні.

53. У Червоній книзі, крім червоних сторінок, є:
а) жовті;
б) білі;
в) чорні та зелені.
54. рослини і тварини, яким загрожує зникнення, заносять у:
а) Червону книгу;
б) енциклопедію;
в) книгу Гіннеса.

55. До Червоної книги заносять тварин:
а) із гарним хутром;
б) які виводять велике потомство;
в) яким загрожує зникнення.

56. Збираючи ягоди, необхідно:
а) зривати їх разом із кущем;
б) збирати тільки плоди.
в) висмикувати рослину із коренем.

57. Зриваючи багато лісових квітів, ми:
а) збагачуємо природу;
б) знищуємо природу.

58. Шкідливі відходи виробництва потрібно:
а) закопувати у землю;
б) зберігати у спеціальних сховищах;
в) скидати у водойми.

59. Природні ресурси:
а) обмежені;
б) нескінченні;
в) постійно відновлюються.

60. Яке висловлювання ви вважаєте правильним?
а) «Людина — цар природи»;
б) «Людина — розумний господар природи»;
в) «Охороняти природу — означає охороняти Батьківщину».

61. Охорона природи — це…, раціональне… і… природних.
Природа і… нерозривно пов’язані між собою.
Слова для довідки: багатство, збереження, відтворення, використан-

ня, людина.
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УроК 23
тема. рідний край на території України

мета: дати відомості про розташування місцевості, де проживають 
учні, на карті України, особливості її рельєфу; навчити дітей визначати 
сторони горизонту за місцевими ознаками; розвивати спостережливість; 
виховувати любов до рідного краю.

обладнання: карта України; контурні карти; карти області, де про-
живають учні.

Хід уроку

і. Підсумок фенологічних спостережень

іі. актуалізація опорних знань. Повідомлення теми і мети уроку

У ч и т е л ь
Хай чужина комусь впадає в очі,
Нехай про неї навіть мріє хтось.
До переміни місць такі охочі
Всі ті, кому в житті не повелось.
Та що мені та слава галаслива
Про всі дива за тридев’ять морів,
Коли я досі і малого дива
Землі своєї ще не зрозумів?
   (Є. Плужник)

— Як ви зрозуміли слова відомого українського поета?
— Сьогодні ми розпочинаємо вивчати новий розділ «Твій рідний край», 

з якого дізнаємося про розташування нашого краю на карті України; про 
те, які у нас є особливості погоди; які бувають корисні копалини; який 
рослинний та тваринний світ поширений у нашій місцевості; яка про-
мисловість розвинута; як охороняється природа рідного краю. 

Тема сьогоднішнього уроку — «рідний край на території України».

ііі. сприймання та усвідомлення нового матеріалу
1. розповідь учителя. 

— Хмельниччина — край, в якому ви живете, навчаєтеся, а згодом 
працюватимете.

Хмельниччина — одна із подільських областей, що відзначається 
мальовничими краєвидами, родючими землями, працьовитими людь-
ми. За площею територія Хмельниччини становить 20,6 тис. км2, посі-
дає 19 місце серед областей України. Протяжність області з півночі на 
південь 220 км, із заходу на схід — 120 км. Обласний центр — м. Хмель-
ницький.
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Хмельниччина межує з Тернопільською, рівненською, Вінницькою, 
Чернівецькою та Житомирською областями.

Хмельницька область отримала таку назву 1954 року, а до того нази-
валася Кам’янець-Подільською. Область має 20 районів, 1417 сіл. Най-
більшими містами є: Хмельницький, Кам’янець-Подільський, Шепетів-
ка, Славута, Нетішин. Хмельницька область є багатою на різноманітні 
корисні копалини: вапняки, пісок, торф, глину, крейду, граніт, каолін, 
гіпс. На території області протікають такі ріки, як: Дністер, Південний 
Буг, Збруч, Смотрич, Горинь і багато приток. Область розташована у лі-
состеповій зоні та в зоні мішаних лісів, і тому там різноманітний рослин-
ний та тваринний світ.

2. Практична робота №1 (у парах).
1) робота з фізичною картою України.

Діти працюють за планом, що записаний на дошці.
1. Знайдіть на карті свою область.
2. Покажіть обласний центр.
3. Визначте, в якій частині України знаходиться область.
4. З якими областями межує?
5. Обчисліть відстань від обласного центру до Києва.
2) Усна розповідь про область, в якій живете.
3. Відповіді на запитання підручника (С. 144).

— Які є форми земної поверхні?
— Що таке горб? Яр? Балка?
— Пригадайте будову горба.
— Що таке гори? Якими бувають гори за висотою?
— Які ви знаєте природні водойми?
— Яку водойму називають озером? Болотом? Що таке море?
— Назвіть частини річки.

4. Практична робота № 2 (у групах).
1 група. Підготувати усну розповідь про земну поверхню за картою 

і планом.
1) розгляньте територію області на карті.
2) Визначте форми її поверхні.
3) Знайдіть усі водойми.

2 група. Підготувати усну розповідь про рослинний і тваринний світ 
області за планом.

1) Визначте на карті природних зон України, в якій із них розташована 
ваша область.

2) Назвіть особливості пір року на території області.
3) Подумайте, які тварини і рослини зустрічаються в області.
5. розповіді дітей, доповнення відповідей один одного.

Фізкультхвилинка 
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6. Продовження розповіді вчителя.
— Спостережлива людина ніколи не заблукає серед полів і лісів,високих 

гір та боліт, якщо в неї є навички орієнтування.
1) Можна орієнтуватися за тінями від скель, каменів. Як ми вже вста-

новили, тінь від предмета падає на північ. Отже, з північної сторони 
на скелях, каменях росте більше моху, оскільки там вона — тіньова, 
воло - гіша.

2) Південний бік дерев краще освітлюється сонцем, тому гілля і листя  
є густішими з південної сторони, а з північної на стовбурі росте мох.

3) Мурашники здебільшого бувають із південної сторони дерев або пень-
ків, бо там тепліше.

4) На південній стороні горбів, ярів сніг розтає швидше.
— Ці ознаки ви повинні знати. а ще обов’язково пам’ятайте, що для 

того, щоб правильно визначити сторони горизонту, потрібно користува-
тися кількома ознаками одночасно. 

іV. осмислення знань учнів
робота в зошитах із друкованою основою

V. Узагальнення та систематизація знань учнів
— В якій області ми живемо?
— З якими областями межує наша область?
— В якій частині України розташована наша область?
— Які є природні водойми? 
— В якій природній зоні розташована наша область?
— Які особливості мають пори року на території області? 
— За якими місцевими ознаками ви зможете орієнтуватися?

Vі. Домашнє завдання
Підготувати розповідь про свою місцевість за планом у підручнику  

(С. 145).

УроК 24
тема. погода рідного краю

мета: продовжувати формувати поняття твій рідний край; сформувати 
поняття про погоду в рідному краї; ознайомити учнів із процесом утво-
рення вітру; збагатити уявлення дітей про опади; наголосити на значен-
ні прогнозу погоди для людини; розвивати пізнавальний інтерес, спос-
тережливість, уміння встановлювати причинно-наслідкові зв’язки; ви-
ховувати любов до рідного краю.
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обладнання: географічні карти (карта півкуль, фізична карта Ук-
раїни і карта природних зон України); компас для вимірювання темпе-
ратури повітря на вулиці; флюгер (його модель або малюнок); таблиця  
з умовними позначками погоди; класний календар спостережень за по-
годою; малюнки і фотографії пір року в рідному краї.

Хід уроку

і. Підсумок фенологічних спостережень

іі. Перевірка домашнього завдання
1. Фронтальне опитування.

— Яку тему почали вивчати на минулому уроці?  
— Як ви розумієте вислів свій рідний край?
— В якій природній зоні він знаходиться?
— В якій частині України він розташований?
— Чи подобається вам рідний край? Чим?
— Чому рідний край називають малою батьківщиною?

2. Фронтальна перевірка домашнього завдання в зошитах (С. 53).
3. Індивідуальне опитування.

Завдання 1. Покажіть на фізичній карті природних зон свій рідний 
край, визначте його обласний центр. З якими областями межує ваш рід-
ний край? Яка це природна зона?

Завдання 2. Покажіть на фізичній карті України свій рідний край, ви-
значте форми земної поверхні та водойми на території рідного краю. По-
ясніть, як ви це зробили?

Завдання 3. розкажіть про місцевість, де ви живете, за планом у під-
ручнику (С. 145).

Завдання 4. Підійдіть до вікна і за допомогою компаса визначте,  
з яких сторін горизонту знаходяться від школи парк (сквер, ліс, шосе, 
став, інші об’єкти).

Завдання 5 (для двох учнів). розкажіть і покажіть на своїх малюн-
ках, як можна орієнтуватися на місцевості без компаса. (Розповідь за ба-
жанням.)

Завдання 6. розкажіть про особливості пір року на території рідно-
го краю.

ііі. мотивація навчальної діяльності та актуалізація опорних знань учнів
— Давайте подивимось на класний календар природи і пригадаємо, 

що ви в ньому відмічаєте кожного дня, якими умовними позначеннями 
користуєтеся.

— За допомогою якого приладу вимірюєте температуру повітря?
— Як визначаєте напрям і силу вітру?
— Як саме ви позначаєте особливості погоди в календарі природи? 
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— Як називаються зміни, що відбуваються у повітрі над певною міс-
цевістю?

— Чому людям важливо знати про погодні умови в різні пори року  
і не тільки у своїй місцевості?

іV. Повідомлення теми і завдань уроку

V. Первинне сприймання та усвідомлення нового матеріалу
Розповідь учителя із використанням наочності.
— Усі ми, вирушаючи до школи, на роботу, цікавимося, якою буде по-

года. Виглядаємо у вікно, є опади чи немає, дивимося на термометр — хо-
лодно чи тепло, намагаємося передбачити, який буде день. Отже, погода 
може змінюватися за короткий проміжок часу. Та найпростіше увімкнути 
радіо і прослухати прогноз погоди. Для нас вона може бути гарною або 
поганою, але для спеціаліста поняття погода містить в собі: температу-
ра повітря, швидкість, сила і напрям вітру, хмарність та опади. Всі ці по-
казники можуть змінюватися у часі та у просторі. Це означає, якщо в од-
ній місцевості сухо, тепло і сонячно, то за кілька десятків кілометрів від 
неї може бути холодно і волого. а через кілька годин все знову змінить-
ся. Усі ці зміни відбуваються у найнижчому шарі атмосфери.

Vі. робота з підручником (с. 145–146)
1. Прочитайте текст «Погода в рідному краї» (С. 145) і поясніть, що таке 

погода.
2. розгляньте малюнки на С. 146, а в другому абзаці тексту знайдіть від-

повіді на запитання.
— Що таке вітер?
— Чому він виникає?
— Якої сили буває вітер?

Vіі. Продовження розповіді вчителя
— У природі повітря завжди переміщується. Сонце нагріває Землю, 

але не скрізь однаково. Там, де вона нагрівається більше, повітря стає 
теплішим і піднімається вгору. На його місце надходить холодне. Цей 
рух повітря над земною поверхнею і є вітром.

Іноді вітер є ледь помітним, а іноді він дме із величезною силою. 
Дуже сильний вітер називають ураганом. Він зриває покрівлі з будин-
ків, ламає дерева, спричиняє значні руйнування. Вітер дме в різні сто-
рони. Його напрям визначають за допомогою флюгера. Північний вітер, 
як правило, несе похолодання. Коли він змінюється на південний, то по-
года стає теплішою.

Силу вітру вимірюють за допомогою вітроміра. Людина викорис-
товує силу вітру в тих місцях, де не вистачає електроенергії. На вер-
шині гори ай-Петрі (Кримські гори) над м. Ялта дмуть сильні вітри —  
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до 40 м/с. Там будується вітряк для забезпечення електроенергією Крим-
ського півострова.

На Землі багато води. Вся вода, що випаровується, перетворюється на 
невидиму пару, що завжди міститься у повітрі. Коли вона охолоджуєть-
ся, то з пари утворюються дуже дрібні краплинки води. З таких крапли-
нок утворюється туман.

Хмари — це той самий туман, але він перебуває у повітрі високо над 
земною поверхнею. Дрібні краплинки у хмарах, зливаючись одна з од-
ною, поступово збільшуються. Хмара стає темнішою. Важкі краплинки 
води не можуть утриматися в повітрі та падають на землю у вигляді дощу. 
Дощ буває в теплу пору року. Узимку з пари утворюються сніжинки. Уліт-
ку інколи випадає град. Він завдає значної шкоди сільському господарс-
тву: знищує поля пшениці, жита та інших рослин, нівечить урожаї садів. 
Град, дощ, сніг, роса, іній — це опади. Отже, атмосферні опади, — це вода, 
що випадає на поверхню Землі.

Розповідь-бесіда про передбачення погоди.
— Погода в житті людей та їх діяльності має особливе значення.
Поміркуйте і наведіть приклади показників погоди, що можуть за-

вдати шкоди праці людей цих професій. Чому?
— Дуже важливо передбачити, якою буде погода через добу, кілька 

днів, тижнів, вміти складати прогноз погоди.
У цьому немає нічого загадкового. Наука, що вивчає зміни погоди  

і стан атмосфери, називається метеорологією.
Спостереження за погодою проводяться на метеорологічних стан-

ціях за допомогою спеціальних приладів. Ці станції розміщені на тери-
торії всієї земної кулі.

Наукові передбачення погоди вимагають великої кількості даних, гли-
боких знань і найсучаснішої техніки. Щоб скласти прогноз погоди тер-
міном на три доби, необхідними є дані усіх метеостанцій північної пів-
кулі, а на 5–7 діб — зі всієї Землі.

Vііі. Хвилинка-цікавинка
— раніше, коли метеостанцій ще не було, люди передбачали погоду, 

користуючись місцевими ознаками. Ось кілька з них: якщо бджоли не 
вилітають із вуликів, а мурашки не снують біля свого гнізда — буде дощ; 
якщо дим вогнища піднімається прямо вгору, чистий захід сонця — на 
гарну погоду; жаби вилазять на берег — чекайте дощу.

іХ. Закріплення та осмислення знань
1. Спостереження за погодою (через вікно класу), визначення темпе-

ратури повітря, сили та напрямку вітру, стану неба, виду опадів.
2. Заповнення класного календаря природи даними, що отримані в ре-

зультаті спостережень.
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3. Бесіда.
— Яка пора року в нашому рідному краї?
— Яка сьогодні погода? (Дайте повну характеристику.)
— Якою була погода напередодні? Чи значно змінилася?
— Що обумовлює зміну погоди в першу чергу?
— Що таке погода?
— Які народні прикмети про погоду ви знаєте?
— Як можна передбачити погоду за місцевими ознаками?

Х. Узагальнення та систематизація знань

Хі. Підсумок уроку

Хіі. Домашнє завдання
Прочитати у підручнику статтю «Погода у рідному краї» (С. 145–148), 

виконати практичну роботу на С. 147.

УроК 25
тема. корисні копалини рідного краю

мета: ознайомити учнів із корисними копалинами області, в якій 
вони проживають; визначити їх властивості; розкрити їх значення в на-
родному господарстві; виховувати почуття гордості за рідний край та 
дбайливе ставлення до природних багатств.

обладнання: зразки корисних копалин своєї області, карта «Корисні 
копалини Хмельниччини».

Хід уроку

і. організація класу до уроку

іі. Перевірка домашнього завдання
1. Фронтальне опитування.

— Що називається погодою?
— Які показники містить в собі поняття погода?
— Як виникає вітер?
— Як визначити напрям вітру?
— Які вітри можуть приносити в Україну вологу, а які — посуху? 

Чому?
— Чи може залежати погода окремої місцевості від форм її поверх-

ні? Доведіть свою думку.

ііі. актуалізація знань учнів та повідомлення теми уроку
— Як називається область, в якій ми живемо?
— Які промислові підприємства (фабрики, заводи) є у вашому сели-

щі (місті)?
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— Звідки вони беруть сировину для виробництва?
— Ось цією сировиною і є природні багатства, що люди видобувають 

із надр (глибин) Землі, або з її поверхні. Їх називають корисними копа-
линами. На сьогоднішньому уроці ми ознайомимося із корисними ко-
палинами нашої області. 

іV. Вивчення нового матеріалу
1. Бесіда з елементами практичної діяльності і розповіді про властиво-

сті, використання і родовища корисних копалин свого краю. 
— Ми з вами знаємо, що корисні копалини — це ті породи та мінера-

ли, що людина використовує для своїх потреб. Природа не обділила наш 
край цими багатствами. Серед корисних копалин Хмельницької облас-
ті найбільше значення мають ті, що використовують як природні, буді-
вельні матеріали та сировину для їх виробництва. По всій області на по-
верхні під шаром ґрунту залягають пухкі породи — пісок і глина. У доли-
нах річок Хомори, Случа, Південного Бугу можна зустріти глиби граніту.  
У Товтрах є поклади мергелю, з якого виготовляють цемент на Кам’янець-
Подільському цементному заводі. Вздовж річки Збруя залягає гіпс.

— Чи ви знаєте щось про використання гіпсу? 
Так, його застосовують у медицині і будівництві. На півночі області 

добувають кварцові піски, каолін, коричневі глини — сапоніти. Усе це — 
сировина для будівельної промисловості. У південних районах, в гли-
боких ярах, можна зустріти фосфорити. З них виготовляють мінераль-
ні добрива. Здавна там, де було болото, копали торф і використовували 
його як паливо і добрива.

2. розгляд зразків корисних копалин і проведення дослідів.
— Знайдіть серед зразків на партах вапняк. Як ви його розпізнали?
— Як утворюється вапняк?
— Де і для чого його використовують? (Вапняк — важливий будівель-

ний матеріал, з якого роблять щебінь для будівництва доріг, будують будин-
ки, виготовляють вапно.)

— Наступна корисна копалина всім вам добре відома. Без неї у школі 
неможливо обійтися.

а впізнати її вам допоможе загадка.
Маленьке, біленьке,
По чорному полю скаче
І слід залишає. (Крейда)

— розгляньте шматочки крейди. Який у неї колір, міцність?
(Крейда — крихка речовина, має білий колір. Завдяки тому, що вона 

крихка, ми й пишемо нею на дошці.)
— Капнемо на крейду кислоти. Що ви побачили? Зробіть висновок.
(Крейда реагує з кислотою. Отже, вона належить до вапняків.)



4 клас 529

— а ось із цими корисними копалинами ви не раз зустрічалися. Без 
них не може обійтися жодне будівництво. Це пісок і глина.

Давайте візьмемо дві склянки, вставимо в них лійки. У кожну лійку 
положимо фільтр. В одну насиплемо пісок, а в іншу — подрібнену глину. 
Наллємо у кожну лійку однакову кількість води. Що ви побачили? (Пі-
сок краще пропускає воду, ніж суха глина.)

— а тепер надайте мокрій глині і піску форми. Що краще ліпиться?
— а зараз давайте підпалимо пісок, глину, крейду. Що ви помітили?
— Такі корисні копалини називаються негорючими. На відміну від 

цього, давайте підпалимо шматочок торфу. Чи горить він? Він належить 
до горючих корисних копалин, які є паливом. 

3. робота з картою корисних копалин Хмельниччини.
— розгляньте на карті умовні знаки, якими позначають корисні ко-

палини. Визначте, які корисні копалини є у вашій місцевості.
4. Бесіда з елементами розповіді про економне та раціональне вико-

ристання корисних копалин.
— Чи безмежними є запаси корисних копалин?
Корисні копалини — це багатство Землі. У нашій країні добувають 

понад 80 різних видів корисних копалин. але запаси їх у надрах Зем-
лі не є безмежними. З часом вони можуть вичерпатися. а тому витра-
чати їх необхідно економно. Бережливе ставлення до корисних копа-
лин — це бережливе ставлення до речей, що з них виготовлені, збудо-
вані, змайстровані.

Озирніться довкола і назвіть речі, що виготовлені із корисних ко-
палин.

(Стіни класу побудовані із піску, гіпсу, крейди. Двері, вікна пофарбовані 
фарбою, що виготовлена із нафти. Батареї опалення, труби, металеві деталі 
парти виготовлені із чавуну, який, у свою чергу, виготовлений із руди.)

Фізкультхвилинка 

V. осмислення учнями знань
1. робота з підручником (С. 148–149).

Опрацювання статті «Корисні копалини рідного краю».
2. Відповіді на запитання.

— Як позначають родовища корисних копалин на карті?
— Які корисні копалини називають горючими? Негорючими?
— За допомогою яких дослідів ви визначали властивості корисних 

копалин?

Vі. Закріплення вивченого матеріалу
— Які корисні копалини добувають у вашій області? Де їх викорис-

товують?
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— Як потрібно використовувати корисні копалини?
— Чому їх необхідно витрачати економно?

Vіі. Підсумок уроку

Vііі. Домашнє завдання
Опрацювати статті підручника (С. 148–149).

УроК 26
тема. Ґрунти рідного краю

мета: продовжувати формувати в учнів поняття ґрунт; ознайомити із 
видами ґрунтів, їх властивостями та із значенням ґрунту в природі і жит-
ті людини; виховувати дбайливе ставлення до природи.

обладнання: таблиці, ґрунт, склянка з водою, схеми.

Хід уроку

і. Бюро погоди
— Хто бажає виконати роль синоптика? (Учень розповідає за схемою, 

що висить на дошці.)
1) Дата.
2) Пора року.
3) Температура повітря.
4) Стан неба.
5) Опади.
6) Вітер.

— Давайте підсумуємо: від чого залежать зміни в природі?

іі. Перевірка домашнього завдання
Фронтальне опитування.
— Що таке корисні копалини?
— Які ви знаєте корисні копалини?
— Хто такі геологи? Чим вони займаються?
— Якими способами добувають корисні копалини?
— Назвати горючі корисні копалини. Чому їх так називають?
— Як утворився торф?

ііі. актуалізація опорних знань учнів
— Пригадайте, які умови потрібні для життя рослин?
— Який ґрунт є родючим?

іV. мотивація навчальної діяльності
— Сьогодні на уроці ви дізнаєтеся про ґрунти рідного краю.
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V. сприймання та усвідомлення нового матеріалу
1. розповідь учителя.

— Ґрунт можна порівнювати із тоненькою плівкою, що вкрила сушу 
нашої величезної планети. а без цієї плівки не було б ні суші, ні рослин, 
ні тварин, ні людини. Чому? Уявіть собі, що ґрунту раптом не стало. Зник-
нуть рослини і тварини. а отже, не зможуть жити на землі і люди. Ось 
чому говорять, що ґрунт дорожчий за золото. Без золота люди змогли б 
прожити, а без ґрунту — ні.

Ґрунти — це земельні ресурси України, складова частина її продук-
тивних сил, основне джерело національного багатства. Ґрунт є особли-
вим природним витвором, він виник у результаті взаємодії неживої та 
живої природи.

Головна властивість ґрунту — родючість, тобто здатність забезпечу-
вати рослини необхідними мінеральними солями і вологою. Визначає 
родючість ґрунту органічна речовина — перегній, що утворюється в ре-
зультаті неповного розкладу бактеріями та грибами відмерлих рослин-
них решток.

Ґрунти України є дуже різноманітними. Їх існує близько 1000 видів, 
тому що вони утворились у різних природних умовах.

Ви спостерігали в природі, що ґрунт має неоднаковий колір. Колір 
ґрунту залежить від кількості в ньому піску і глини. Чим більше в ґрун-
ті піску, тим колір його світліший. Якщо вміст в ґрунті піску перевищує 
90 %, то такий ґрунт називають піщаним, а той, що містить понад 40 % 
глини, — глинистим.

У піщаному ґрунті мало повітря. Він швидко пропускає воду, але по-
гано її зберігає. Коли багато вологи, то глинистий ґрунт стає в’язким,  
а після висихання — твердим і щільним.

Ґрунт чорного кольору — чорнозем. У ньому багато перегною. Чор-
нозем пропускає воду і повітря, зберігає вологу.

2. Проведення дослідів, щоб дізнатись, які ґрунти є в нашій місцевості 
(підручник, план на С. 151). Запис ознак ґрунту у таблицю.

Колір ґрунту Кількість повітря Як пропускає воду Назва ґрунту

3. Фізкультхвилинка.
4. родючість ґрунту.

— Верхній родючій шар ґрунту, що дає життя рослинам, сам зростає 
дуже повільно. Учені підрахували, що для того, щоб утворився шар ґрун-
ту завтовшки 5 см, потрібно не менше, ніж 2000 років. а для нормального 
росту рослин потрібний шар ґрунту завтовшки хоча б 50 см. Порахуйте,  
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скільки ж потрібно років, щоб утворився ґрунт такої товщини. Якщо 
невміло або недбало господарювати, то родючий ґрунт може загинути 
швидко і безповоротно.

Щоб родив багатий ґрунт, його необхідно добре обробляти. У пухкий 
ґрунт добре проникають повітря та вода. Малородючі ґрунти удобрюють 
торфом, перегноєм, мінеральними добривами. Удобрення потребує і чор-
нозем, бо рослини для росту і розвитку забирають із нього безліч пожив-
них речовин. У нас на Хмельниччині переважають чорноземні ґрунти. 
Вони дають гарні урожаї зернових культур та цукрового буряка.

Vі. Закріплення вивченого матеріалу
Робота з підручником.

1. Читання статті «Ґрунти в рідному краї» (С. 150).
2. Бесіда за змістом запитань до тексту (С. 151).

Vіі. Узагальнення та систематизація знань
4

2 5

1 3

1

6

 По вертикалі:
1) Одна із складових частин ґрунту. (Пісок)
2) Верхній шар землі, на якому зростають рослини. (Ґрунт)
3) Ґрунт повільно пропускає воду, якщо в ньому є… (глина).
4) Що ви виявите у ґрунті, коли кинете його грудочку в складку з во-

дою? (Повітря)
 По горизонталі:
1) рослинні і тваринні рештки, що перегнили. (Перегній)
5) рідина, що входить до складу ґрунту. (Вода)
6) Головна ознака ґрунту. (Родючість)

Vііі. Підсумок уроку

іХ. Домашнє завдання
Прочитати статтю «Ґрунти в рідному краї» (С. 150), виконати прак-

тичні завдання (С. 151).
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УроК 27
тема. природні угруповання рідного краю. ліс

мета: сформувати в дітей поняття природне угруповання; ознайомити 
із групами живих організмів, які там живуть; продовжувати знайомити із 
лісом, але вже як природним угрупованням; розвивати естетичні почуття, 
мислення; виховувати любов до природи, дбайливе ставлення до лісу.

обладнання: таблиці, малюнки із зображенням лісів та малюнки із 
зо браженням рослин і тварин лісу, загадки, кросворди, твори українсь-
ких письменників, схеми.

Хід уроку

і. організація класу

іі. Повторення вивченого матеріалу
Завдання було розподілене по групах.
1 група. розповідає, які є ґрунти, і з’ясовує різницю між ними; дає ви-

значення, що називають ґрунтом.
2 група. Обґрунтовує відповідь на питання: «Як утворюється ґрунт? 

Яку роль в його утворенні відіграють рослини і тварини?»
3 група. розповісти про ґрунти своєї місцевості. Що роблять для підви-

щення родючості ґрунтів? Пояснити прислів’я: «Хто про землю дбає, 
вона тому повертає». 

ііі. актуалізація опорних знань
— Якщо уважно подивитися навколо себе, то можна помітити, що 

нас оточують живі організми, яких є безліч.
Чомусь усі ці живі організми вчені поділили на п’ять «царств». На-

звіть їх. (Ліси, луки, степи, водойми, болота)
— Царства ці є дуже різними, але між ними існує тісний взаємозв’язок. 

(Навести приклади таких зв’язків.)
— Складіть ланцюги живлення. (Два учні записують на дошці, інші скла-

дають ланцюги живлення за допомогою картинок, сидячи за партами.)
Наприклад:

• жолуді — кабан — вовк; 
• сонце — дощ — трава — заєць — лисиця.

(Пояснити кожну ланку у ланцюгах живлення.)
— У природі живі організми розподіляються не випадково. Вони се-

ляться там, де є необхідні умови для їхнього життя, і утворюють певні, 
порівняно сталі комплекси — угруповання. Отже, тема нашого сьогод-
нішнього уроку — «Природні угруповання рідного краю».

іV. Фізкультхвилинка
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V. сприймання та усвідомлення навчального матеріалу
1. розповідь учителя з елементами бесіди.

— Природні угруповання — це група взаємопов’язаних між собою жи-
вих організмів, які тривалий час живуть на певній ділянці місцевості  
з однорідними умовами життя. Основні типи угруповань, або, як ми го-
ворили, п’ять «царств», такі:

1) ліси;
2) луки;
3) степи;
4) болота;
5) прісні водойми.

Поділ природних угруповань визначають умови довкілля, тобто темпе-
ратура, освітленість, вологість, тип ґрунту. У кожному угрупованні перева-
жають ті живі організми, які найкраще пристосовані до місцевих умов.

У природному угрупованні всі живі організми поділяють на три  
групи:

1) організми-виробники;
2) організми-споживачі;
3) організми-перетворювачі.

Організмами-виробниками є рослини, бо тільки вони здатні з речовин 
неживої природи утворювати поживні речовини для живих організмів.

Скажіть мені, що є головним джерелом енергії для всіх живих ор-
ганізмів нашої планети? (Сонце)

— Так ось, використовуючи сонячну енергію, зелені рослини утворю-
ють із речовин неживої природи поживні речовини для живих організ-
мів. Вбираючи з повітря вуглекислий газ і воду, рослини виробляють цу-
кор, крохмаль, білки і жири. Частинку цих речовин і сонячної енергії 
рослини використовують для свого росту, а частину відкладають у різ-
них органах. Пам’ятаймо! рослини виділяють кисень, яким дихають усі 
живі організми.

Організмами-споживачами в природному угрупованні є тварини. рос-
линоїдні тварини живляться рослинами, а хижі — рослиноїдними твари-
нами. Отже, що використовують для підтримання життя тварин? (Пожив-
ні речовини, що утворені рослинами і накопичену в них сонячну енергію.)

— Чим дихають тварини? (Киснем, а виділяють вуглекислий газ.)
— Усі живі організми з часом старіють і відмирають. Цими відмерли-

ми рослинами і тваринами живляться мікроорганізми (гриби та бактерії). 
Ось вони і становлять третю групу природного угруповання — організми-
перетворювачі. Гриби та бактерії перетворюють залишки відмерлих живих 
організмів на перегній, а тоді — на мінеральні солі. Потім ці мінеральні 
солі разом із водою рослини всмоктують за допомогою коренів.
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Отже, у будь-якому природному угрупованні відбувається кругообіг 
речовин. Тому усі живі організми пов’язуються ланцюгами живлення.

На початку уроку ви навели приклади ланцюгів живлення. але по-
трібно пам’ятати, що природні угруповання є дуже складними! У них за-
вжди є багато складно переплетених ланцюгів живлення.

2. Практична робота (у групах).
— Перед тим, як кожна група отримає завдання, потрібно відгада-

ти загадку, щоб дізнатися, над яким природним угрупованням ви буде-
те працювати.

Навесні веселить, влітку холодить, восени годує, а взимку гріє. 
(Ліс)

— Чому ви так вважаєте?
Читання учнем кожної групи вірша. розминка.
1 група. Марія Познанська. Ліс.
2 група. Максим рильський. розмова з другом.
3 група. Марійка Підгірянка. Ліс.
Завдання на картах отримує кожна група.

1) Скласти схему.
Що таке ліс? Ліс — це:
• друг повітря;
• друг людини;
• джерело здоров’я;
• захисник здоров’я;
• друг річок та їх жителів;
• дім та їжа для птахів і звірів;
• окраса землі.
Загадати загадки про рослини і тварини.
2) Назвати правила поведінки у лісі.
• Не розпалюйте багаття!
• Не ламайте дерев і кущів!
• Не рвіть квітів!
• Не руйнуйте гнізд!
• Не кричіть!
• Не ламайте грибів, навіть неїстівних!
• Не руйнуйте мурашників!
• Не залишайте в лісі сміття!
3) Чому ліс потрібно охороняти? Слово про Червону книгу. рослини  

і тварини Хмельниччини, що занесені до Червоної книги.
Підсніжник білий, конвалія звичайна, латаття біле, зозулинець ве-

ликий, дятел чорний, лелека чорний, лелека білий, лебідь-шипун, плис-
ка жовта, бражник великий, соня садова, жаба очеретяна, жаба прутка, 
світлий тхір.
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Vі. Бліцтурнір «Змагання найсильніших». 

Vіі. Фізкультхвилинка

Vііі. осмислення учнями знань
1. робота з підручником.
1) Опрацювання статті «Природні угруповання рідного краю».
2) робота за малюнками та запитаннями (С. 153).
3) Назвати яруси, на які поділяють усю рослинність лісу.
2. робота в зошитах із друкованою основою.

іХ. Цікаве про тварин. Цікаве про птахів
1) Олені і лосі перед негодою перекочовують.
2) Білі ведмеді перед похолоданням перестають купатися, а перед по-

теплінням лізуть у воду.
3) Якщо кріт робить високі купки — буде погана погода.
4) Найменшим птахом у світі є колібрі (вага — 3 г, розмір — 57 мм).
5) Переляканий страус може розвинути швидкість до 100 км/год.
6) Найважчим птахом в Україні є дрохва — 20 кг.
7) Найвищим птахом української фауни є сірий журавель, висота яко-

го 120 см, маса 7 кг.
Складання кросворду «Яруси лісу».
За малюнком визначте назву рослини і розмістіть її у відповідний 

ярус.
Наприклад:

Я

С

Д

Л

Х. Закріплення та систематизація знань
Кожна група отримує картку із трьома завданнями, але обирає для 

відповіді лише одне.

Природне угруповання. Ліс

1. Дописати речення.
П’ять природних угруповань — це…
Організми-виробники, споживачі, перетворювачі — це…
2. Назвати ланцюги живлення природного угруповання — лісу.
3. Виписати із переліченого, що ліс дає природі, а що — людині: одяг Зем-
лі; збирач вод;, охоронець річок; захисник ґрунту; дім для тварин; постачальник 
деревини, ягід, горіхів, ліків.
Ліс дає природі:                        _________________________________________________
Ліс дає людині:                __________________________________________________
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Хі. Підсумок уроку
— Що вам найбільше запам’яталося?
— Що вас здивувало? Про що хотіли б дізнатися більше?

Хіі. Домашнє завдання
Прочитати статтю «Природні угруповання рідного краю». Склас-

ти ланцюги живлення та пам’ятку «Поведінка учня в природному ото-
ченні».

УроК 28
тема. луки — природне угруповання

мета: продовжувати формувати поняття про природу України і рід-
ного краю, про природні угруповання; сформувати поняття луки — при-
родне угруповання; продовжувати формувати практичні навички роботи 
із підручником, зошитом; розвивати пізнавальну активність, спостереж-
ливість, уміння логічно мислити, встановлювати причинно-наслідкові 
зв’язки; виховувати любов до рідного краю.

обладнання: таблиці, ілюстрації із зображенням краєвидів лісу і луків, 
гербарії рослин луків, фотокартки та малюнки із зображенням тварин 
луків, колекції комах.

Хід уроку

і. організація класу до уроку

іі. актуалізація опорних знань
1. Фронтальна бесіда. 

— Яку тему вивчали на минулому уроці? 
— Що таке природне угруповання?
— На які групи поділяються живі організми в природних угрупо-

ваннях?
— Хто такі організми-виробники? Наведіть приклади.
— Які живі організми є споживачами?
— Чим зайняті організми-перетворювачі?
— Від чого залежать живі організми в природних угрупованнях?
— Чим пов’язані живі організми в природних угрупованнях?

2. робота з картками.
Завдання 1. Заповніть схему на дошці, покажіть стрілочками 

взаємозв’язки між живими організмами в природних угрупованнях (ви-
робниками, споживачами, перетворювачами).
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Нежива природа

Завдання 2. розкажіть про три групи живих організмів у природно-
му угрупованні.

Завдання 3 (для двох учнів). Побудуйте на дошці по одному ланцю-
гу живлення, що склалися у лісі. Доведіть, що ліс — це природне угру-
повання.

Завдання 4. Знайдіть серед ілюстрацій ті, що демонструють зв’язки між 
живими організмами лісу. Складіть із них на дошці ланцюг живлення.

ііі. Повідомлення теми та завдань уроку

іV. мотивація навчальної діяльності
Створення проблемної ситуації.
Бесіда з опорою на таблиці та малюнки із зображенням лісу та 

луків.
— Чи схожі між собою ліс і луки?
— Які рослини ростуть у лісах і на луках?
— Чи однакові тварини оселяються у лісах та на луках?
— Чому тварини різні?
— Чому рослини різні?
Проблемне запитання
— Так чому ж і ліс, і луки — це природні угруповання, хоча живі ор-

ганізми в них є різними?

V. розповідь учителя з елементами бесіди
— Чи були ви влітку на луках?
— Чим вас вразили луки?
— Які найкрасивіші луки ви знаєте?
— Чим відрізняються рослини луків та лісу?
— Яких тварин ви бачили на луках?
— Яка група тварин є найпомітнішою?
— Які тварини живуть на луках, крім комах? Чому?

Vі. Первинне сприйняття та усвідомлення нового матеріалу
1. Практична робота за малюнком підручника (С. 154).
1) розгляньте малюнок луків і назвіть рослини, які впізнали. До якої 

групи вони належать?
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2) Назвіть комах, які живуть на луках.
3) Назвіть птахів, які зображені на малюнку.
4) Назвіть звірів, які живуть на луках.
5) Назвіть тварин, які належать до інших груп.
6) Назвіть кормові зв’язки між організмами, які ви бачите на малюнку.
2. робота з текстом підручника (С. 154–156).
1) Прочитайте на С. 154 перші два абзаци і поясніть, чим луки відрізня-

ються від степів і лісів.
2) Прочитайте на С. 155 перші два абзаци і запам’ятайте назви трав’я-

нистих рослин луків.
3) Прочитайте весь текст на С. 155–156 і перелічіть тварин, які живуть 

на луках.
4) Знайдіть у тексті, де говориться про зв’язки між окремими організ-

мами. Що це доводить?
3. робота із гербаріями рослин луків і колекціями комах.
1) Виберіть із гербарію ті рослини, про які ви вже знаєте з тексту під-

ручника. Назвіть інші. Чим вони приваблюють комах?
2) Знайдіть у колекції тих комах, про яких ви вже знаєте з тексту під-

ручника. Назвіть інших.

Vіі. Закріплення та осмислення знань
1. Бесіда.

— Назвіть рослини, що не можуть існувати без комах.
— Назвіть тварин, які постійно живуть на луках.
— Які тварини з’являються на луках у пошуках корму? 
— Які зв’язки є найсильнішими між рослинами і тваринами луків?
— Які організми луків належать до виробників? Споживачів? Пере-

творювачів?
— Доведіть, що луки — це природне угруповання.
— Які дії людей можуть зруйнувати луки як природне угруповання?

2. робота на дошці.
Скласти ланцюги живлення із дібраних до уроку ілюстрацій рослин  

і тварин луків; підписати, хто з них є організмами-виробниками, організ-
мами-споживачами, організмами-перетворювачами.

Vііі. Узагальнення та систематизація знань
Заповнення таблиці «Луки» на С. 50 зошита.

іХ. Підсумок уроку

Х. Домашнє завдання
1) Опрацювати текст підручника «Луки — природне угруповання»  

(С. 154–156).
2) Закінчити виконання завдань на С. 58 зошита.
3) Творче завдання: підготувати ілюстрації до теми «Прісні водойми». 
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УроК 29
тема. прісна водойма — природне угруповання

мета: формувати уявлення про прісну водойму як природне угрупован-
ня; розширювати знання учнів про рослинний і тваринний світ водой-
ми; розвивати спостережливість; виховувати любов до природи і бажан-
ня її охороняти.

обладнання: гербарії рослин; ілюстрації рослин, тварин, озера.

Хід уроку

і. Перевірка домашнього завдання
Фронтальне опитування.
— Вибрати із герба рійного набору рослини луків, зазначити їх спіль-

ні та відмінні ознаки, їх пристосування до умов угруповання. 
— Яке природне угруповання називається луками? Що може приз-

вести до руйнування луків?
— Назвіть тварин-жителів луків. Як вони пов’язані із рослинами 

луків?
— Накресліть на дошці 2 ланцюги живлення.
Підсумок домашнього завдання — гра «Впізнайте жителя луків».
(Конюшина, береза, оса, метелик, кріт, лобода, конвалія, ящірка, миша, 

лисиця, лелека, коник-стрибунець)

іі. актуалізація опорних знань учнів
— Діти, хто вас побував на морі? Якою є вода в морі?
— а хто купався в озері чи в ставку? Якою є вода там?
— Яка різниця між морем та ставком?

ііі. Повідомлення теми та мети уроку
— На сьогоднішньому уроці ми ознайомимося із прісною водоймою 

як природним угрупованням.

іV. сприймання та усвідомлення навчального матеріалу
1. Практична робота (за малюнком у підручнику на С. 157).

— Учні, ми з вами декілька разів класом побували на екскурсії на став-
ку. Пригадуючи, що і кого ми там бачили, і розглянувши малюнок і під-
ручнику, назвіть рослин та тварин, які живуть в прісній водоймі.

— Які рослини ви впізнали?
— Яка є між ними відмінність?
— Які тварини населяють водойму?
— Які рослини і яких тварин водойм ви зустрічали в природі?
— Чи існують зв’язки між рослинами та тваринами у водоймі?
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Фізкультхвилинка 

Зорова зарядка (7–10 разів)
1) Інтенсивно закрийте і різко відкрийте очі.
2) Приставте кінчик пальця до носа і подивіться на нього.
3) Підійдіть до вікна і знайдіть на ньому якусь точку. Подивіться на цю 

ближню точку, а потім переведіть погляд на який-небудь далекий 
об’єкт — телефонний стовп, віддалену будівлю тощо.

2. робота у групах (4 групи).
Кожній групі — завдання: опрацювати частину тексту підручника 

«Прісна водойма — природне угруповання».
Представники груп розповідають, про яких рослин і тварин вони 

дізналися.
Учитель доповнює розповіді дітей, демонструє ілюстрації, зразки рос-

лин із гербарію, комах із колекції.

V. Узагальнення та систематизація знань
— Які водойми називаються прісними?
— Яким є значення рослин у природному угрупованні прісної во-

дойми?
— Які тварини живуть у прісних водоймах? Які з них є хижими? Які — 

всеїдними?
— Яких птахів водойм ви запам’ятали? Яке значення для них має 

вода?
— Яке значення для птахів водойм має пір’я? 
— Обґрунтуйте, чому прісна вода є природним угрупованням?
— Як природа може зруйнувати або завдати шкоди природному уг-

рупованню?
2. Самостійна робота (у групах).

Скласти по 2 ланцюги живлення і записати їх у зошити із друкова-
ною основою (С. 73).

Vі. Підсумок уроку
Гра «Хто тут є зайвим?»
Вибрати жителів прісної водойми (видра, акула, водолюб, дика кач-

ка, дикий кабан, жаба, ряска, дзвоники, лілії, вуж, нутрія, короп, заєць, 
сом, верба).

Vіі. Домашнє завдання
Прочитати у підручнику статтю «Прісна водойма — природне угру-

повання». 
Підготувати відповіді на запитання після тексту. 
Скласти по 2 ланцюги живлення в зошиті із друкованою основою.
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УроК 30
тема. Болото — природне угруповання

мета: ознайомити із процесом утворення болота, його рослинним  
і тваринним світом; розвивати вміння виокремлювати у прочитаному го-
ловне; виховувати інтерес до пізнавальної діяльності.

Хід уроку

і. актуалізація знань
— Чому водойму називають природним угрупованням? 
— Домашнім завданням вам було утворити ланцюжки живлення, що 

склалися у водоймі. розкажіть про них.
— Назвіть рослини, що ростуть у водоймі.
— Назвіть тварин водойми.

іі. Повідомлення теми і мети уроку 
— Темою сьогоднішнього уроку є болото як природне угруповання. 

Ми ознайомимося із тим, як утворюється болото, хто населяє його, які 
рослини там ростуть. Також опрацюємо багато цікавого матеріалу із Ди-
тячої енциклопедії про жителів болота.

ііі. робота над темою
1. Бесіда.

— Чи є у нашій місцевості болото? Що раніше було на місці цього бо-
лота? Звичайно, озеро. Давайте ж зробимо висновок про те, де та як ут-
ворюється болото. Погляньмо на схему підручника. Як перетворюється 
озеро на болото?

(Діти розповідають.)
— а тепер прочитайте перший і другий абзаци підручника та пере-

вірте, чи правильно ми з вами зробили висновки.
2. робота з книгою.

— Як же утворюється болото? (Розповіді дітей.)
3. рослинний світ болота.
4. Тваринний світ болота.

Клас необхідно поділити на дві групи. Першій групі — завдання: знай-
ти у підручнику дані про рослини, що ростуть у болоті; другій — про тва-
рин, які живуть у болоті. Один учень готує розповідь. 

5. робота із Дитячою енциклопедією.
Діти отримали завдання: розповісти, що в енциклопедії написано про 

те, як водні рослини утримуються на плаву. Також розповісти про ондат-
ру та нутрію.
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іV. Хвилинка міркування
Поміркуймо!
— Чому на болоті не перегнивають залишки тварин?
— Порівняємо природні умови на луках і на болоті.

V. Практичне завдання
— Побудувати ланцюжки живлення, що склалися на болоті.
Личинки  комарі  жаби  чаплі

Vі. Значення боліт у житті людини
— Багато річок беруть початок саме з болота. У болоті є джерела, що 

живлять майбутню річку. Болото є фільтром для води. Воно очищає воду 
від отруйних речовин і мікробів. На болоті росте безліч лікарських рос-
лин. Болота осушують для того, щоб видобувати торф. Після осушення 
часто міліють річки, зникає вода у криницях. Тому осушування не завж-
ди є корисним. 

Vіі. Перевірка вивченого на уроці
— розгадайте кросворд, і ми перевіримо, наскільки ви засвоїли сьо-

годнішній матеріал.

1

2

3

4

5

6

1) Хижий птах, який живе на болоті. (Лунь болотний)
2) рослина, що росте на болоті. (Мох)
3) Кущики ягід, що ростуть на болоті. (Журавлина)
4) На місці чого утворюється болото? (Озера)
5) Корисна копалина болота. (Торф)
6) Тварина, яка селиться на болоті. (Ондатра)

Vііі. Підсумок уроку
— Що найбільше запам’яталося із вивченого на уроці? Що сподо - 

ба лося?

іХ. Домашнє завдання
Опрацювати статтю підручника (С. 159–161). 
Дізнатися у рідних, який вигляд мало озеро, на місці якого зараз зна-

ходиться болото.
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УроК 31
тема. рослинництво рідного краю

мета: ознайомити дітей із рослинництвом як галуззю народного гос-
подарства; ознайомити дітей із зерновими рослинами; пояснити, яке зна-
чення для людини мають технічні та овочеві рослини; розвивати спосте-
режливість, увагу, мислення; виховувати любов до праці та людей.

обладнання: таблиці із зображеннями зернових рослин, технічних 
та овочевих культур.

Хід уроку

і. Підсумок фенологічних спостережень
— Яким є сьогодні стан неба?
— Яка температура повітря?
— Чи падає дощ?
— Зазначте напрям вітру.
— На що ви звернули увагу, коли йшли до школи?
— Яке явище відбувалося в природі?

іі. Контроль, коригування та закріплення вивченого
1. Фронтальна робота.

— Що таке болото?
— Як озеро перетворюється на болото?
— Як утворюється торф?
— Які із живих організмів на болоті є виробниками? Споживачами?
— Чому болото є природним угрупованням?
— розкрити значення боліт.

2. розгадування кросворда.

1

2

3

4

5

6

1) Назвіть місце, від якого озеро починає міліти. (Берег)
2) Як називається водойма, що виникає в природних заглибинах на по-

верхні Землі? (Озеро)
3) Довгий ніс, довгі ноги,
 Не боюсь болота.
 Жабенят спіймати —
 Ось моя турбота. (Лелека)
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4) Назвіть комаху, яка живе на болоті.
• Ні рак, ні риба, ні звір, ні птиця,
 Голос тоненький, а ніс довгенький,
 Хто його уб’є, той кров свою проллє. (Комар)
5) Тварина, яка селиться на болотах. (Нутрія)
6) Болотний хижий птах. (Лунь болотний)

ііі. актуалізація опорних знань
Повідомлення теми і завдань уроку.
— Сьогодні ми продовжимо вивчати місцевість нашого краю і погово-

римо про поле, рослини поля, а також поговоримо про працю людей.
1. Бесіда.

— Хто з вас був у полі?
— Які рослини ростуть у полі?
— Хто доглядає поля?
— Чиї мама або тато працюють в полі?
— розкажіть про їх роботу.

2. розгадування кросворда «Поле».
3

5
1

2 4 6

7

По вертикалі:
1) Велика ділянка землі, на якій вирощують трав’янисті культурні рос-

лини. (Поле)
2) Хто живе у полі? Назвіть одним словом. (Тварини)
3) Хто на полях запасає зерно у норах? Назвіть одним словом. (Гризуни)
4) Хто збирає із ґрунту шкідливих комах та їх личинок? (Птахи)
5) Хто співає над полем навесні? (Жайворонок)
6) Що росте поряд із культурними трав’янистими рослинами на полі? 

(Бур’яни) 
 По горизонталі:
7) Хто на полі немає спочинку ні влітку, ні взимку? (Механізатор)
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— Темою нашого сьогоднішнього уроку є «рослинництво рідного 
краю».

іV. сприймання та усвідомлення навчального матеріалу
1. розповідь учителя.

— У селах люди займаються сільським господарством, тобто виро-
щуванням культурних рослин та розведенням домашніх тварин для за-
безпечення населення продуктами харчування, а також для забезпечен-
ня промисловості сировиною.

Сільське господарство належить до найдавніших видів господарської 
діяльності людини і зараз посідає одне із найважливіших місць у нашій 
державі.

Однією із складових сільського господарства є рослинництво.
Рослинництво — це вирощування культурних рослин. Воно поділяєть-

ся на рільництво (вирощування культур на орних землях), плодівництво 
(вирощування багаторічних насаджень) і луківництво (поліпшення при-
родних пасовищ, вирощування сіяних трав).

Більшість культурних рослин вирощують на полях. Поле — це загаль-
на площа, на якій вирощують культурні рослини, місце, де живе безліч 
тварин, і є дикорослі рослини.

робота на полі кипить цілий рік: узимку — затримують сніги, удоб-
рюють ґрунт; навесні — сіють і доглядають рослини; влітку — збирають 
урожай; восени — орють і сіють озимину.

2. робота з ілюстраціями зернових рослин.
— Основною галуззю землеробства є вирощування зернових рослин. 

(Розгляд ілюстрацій.)
Зернові рослини — це трав’янисті рослини, в яких корінь росте пучком, 

стебло порожнє — соломина, листки довгі і вузькі, а плід — зернівка. 
Фронтальна робота.
Діти уважно розглядають ілюстрації зернових культур, порівнюють 

їх, знаходять спільні та відмінні ознаки.
— Які квіти має пшениця, жито, ячмінь? (Вони зібрані в колос.)
— Які квіти має просо, рис, кукурудза? (У проса, рису — у волоть,  

а в кукурудзи — у волоть і початок.)
3. Продовження розповіді вчителя про зернові культури (або розпові-

дає заздалегідь підготовлений учень).
— Основною зерновою рослиною в Україні є озима та яра пшени-

ця. Озиму пшеницю сіють восени, а яру — навесні у добре зволожений 
ґрунт. Найкращі врожаї пшениця дає на чорноземних ґрунтах лісосте-
пу і степу.
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Жита найбільше вирощують на Поліссі та у Передкарпатті, де зво-
ложення є надмірним, ґрунти не дуже родючими. Для пшениці це не зов-
сім сприятливі умови.

Велике продовольче значення мають ячмінь та овес. Кукурудза лю-
бить тепло і світло. Високі врожаї дає тільки на чорноземах із достатнь-
ою кількістю вологи.

Рис — дуже теплолюбива і вологолюбива рослина, тому його виро-
щують на поливних землях півдня України.

4. Технічні рослини. робота з ілюстраціями. 
— Технічні рослини — це ті рослини, що переробляють на заводах.
До таких рослин належать: льон, соняшник, картопля, буряк. На за-

водах з картоплі виготовляють крохмаль, із насіння соняшника — олію, 
з коренеплодів буряків — цукор, із стебел льону — тканину.

— За картою підручника (С. 162) визначте, які з цих рослин вирощу-
ють на полях нашої області.

— Найбільші площі серед технічних культур в Україні займають со-
няшник і цукровий буряк. Соняшник займає близько 70 % усіх техніч-
них культур.

Цукрові буряки вирощують у лісостепу і на півночі степової зони.  
В Україні вирощують гречку, горох, сою, просо.

5. розповідь про овочеві культури і плодівництво.
Розгадування кросворда

1

2

3

4

5

1) Народився зелененький,
 Був шорсткий, а став гладенький.
 Та й улігся під листком
 Догори кривим хвостом. (Огірок)
2) Круглий, та не місяць,
 Зелений, та не діброва,
 З хвостом, та не миша,
 Всередині червоненький
 а ще й солоденький. (Кавун)
3) Сидить дівчина в коморі,
 а коса її надворі. (Морква)
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4) Що за зуби у лушпинні,
 Повсідались на стеблині,
 а з-під низу борода
 До землі їх притина? (Часник)
5) Круглий, червоний, добрий, солоний,
 Добрий сирий — хто ж він такий? (Помідор)

— Усі ці рослини належать до овочів.
а які овочі ви знаєте?

Д і т и
1. Сидить Марушка в семи кожушках.

Хто її роздягає, той сльози проливає. (Цибуля)
2. Головата, дженджуриста,

Сорочок наділа триста,
а нога — одна. (Капуста)

3. Кругла, а не сонце,
Біла, а не борошно,
З хвостом, а не миша. (Редька)
— Овочеві культури поділяються на дві великі групи: однорічні та дво-

річні. 
Однорічні — це рослини, що за один рік діють плоди і насіння (огір-

ки, помідори, кавуни, перець, кабачки).
Дворічні — перший рік виростають плоди. Наступного року з плода 

виростає рослина, на якій формується насіння (морква, петрушка, ка-
пуста, цибуля, буряк).

Овочі вирощують по всій Україні. На півночі та в центральних райо-
нах країни вирощують капусту, моркву, столові буряки, огірки, на пів-
дні — помідори, перець, баклажани, кавуни.

Славиться Україна і своїми садами, в яких ростуть фруктові дерева 
та кущі. Яблуні, груші найкраще плодоносять у лісостепу та на Поліссі, 
а вишні, черешні, сливи, абрикоси — у степу.

На всій території України поширені ягідники, де ростуть порічки, 
смородина, аґрус, малина. У південних частинах степу, у Криму та на За-
карпатті розвинуте виноградарство.

Фізкультхвилинка 
Печу, печу хлібчик
Дітям на обидчик.
Беру, беру бабку,
Кладу на лопатку,
Шусть у піч! Шусть у піч!

V. осмислення знань учнями
1. робота з підручником.
1) Прочитати статтю «рослинництво рідного краю».
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2) Дати відповіді на запитання.
— Які умови необхідні для зростання і розвитку культурних рослин?
— Назвіть озимі та ярі зернові культури.
— Які рослини називаються технічними? Назвіть їх.
— Яке значення мають овочі і фрукти для людей?

2. робота в зошитах із друкованою основою (С. 58–60).
3. розв’язування головоломки.

Впишіть у клітинки назви найпоширеніших овочевих рослин. Ви-
користайте малюнки.

1

A
2

3

4

5

6
 

1) ріпа. 2) редька. 3) Морква. 4) Капуста. 5) редиска. 6) Петрушка.

Vі. Узагальнення та систематизація знань
1. Складання схеми галузей рослинництва.

рослинництво

ріЛЬНИЦтВо ПЛоДіВНИЦтВо ЛУКіВНИЦтВо

Зерно-
ві куль-
тури 

Техніч-
ні куль-
тури

Овочеві 
культури

Садів-
ництво 

Ягід-
ництво 

Виног-
радар-
ство 

Пасо-
вища 

Сіяння 
трав

2 Відповіді на запитання.
— Що таке рослинництво?
— Які рослини називають зерновими? Назвіть їх.
— Які зернові рослини вирощують у вашій області?
— Наведіть приклади технічних рослин.
— Які овочеві рослини ви знаєте?
— Які фруктові дерева і кущі ростуть у вас удома?
— Яке значення для людей мають овочі та фрукти?

Vіі. Підсумок уроку
— Про що нове та цікаве ви дізналися на уроці?
— Що найбільше запам’яталося?

Vііі. Домашнє завдання
1) Опрацювати статтю «рослинництво рідного краю».
2) Виконати практичні завдання з підручника (С. 165).
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УроК 32
тема. тваринництво рідного краю

мета: формувати поняття про тваринництво як галузь сільського гос-
подарства; дати знання про галузі тваринництва; розкрити їх значення 
для людини; виховувати патріотичне ставлення до землі рідного краю, 
любов до України, пошану до людей та їхньої праці.

обладнання: ілюстрації свійських тварин.

Хід уроку

і. Перевірка домашнього завдання
1. Фронтальне опитування.

— Що таке рослинництво?
— На які галузі воно поділяється?
— Які рослини називаються зерновими?
— Які зернові рослини вирощують у вашій області?
— Що виготовляють із зернових рослин? Де їх використовують?
— Які рослини називаються технічними?
— Які технічні культури вирощують в Україні? У нашій місцевості?
— Як люди використовують технічні рослини? Що з них виготов-

ляють?
— В яких умовах овочі дають найкращий урожай?
— Яке значення має розвиток плодівництва в Україні?

2. Індивідуальне опитування (усне).
розповіді дітей про одну зернову або технічну рослину свого краю за 

планом у підручнику (С. 165).

іі. актуалізація опорних знань учнів
Коли діти називають відгадку, вчитель вивішує малюнок тварини.

• Голодна — мукає, сита — жує,
 Всім дітям молоко дає. (Корова)
• Хвіст — гачком, ніс — п’ятачком. (Свиня)
• Хто в гарячий день на лузі 
 Випасається в кожусі? (Вівця)
• Крила маю — не літаю.
 Черв’яків щодня шукаю. (Курка)
• Плавала, купалася, сухою зосталася. (Качка)
• Пані пишна лопатами вийшла.

З річки воду пила, по-німецьки говорила. (Гуска)
— Що об’єднує усіх цих тварин?
— Яких тварин називають свійськими? Назвіть свійських тварин.
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— Із давніх-давен люди почали полювати на тварин, а потім навчи-
лися приручати їх. Отже, свійських тварин люди розводять і використо-
вують у своєму господарстві

Свійські тварини звикли до людини і до умов життя, які вона створи-
ла для них. Самі вони не можуть знайти в природі їжу і житло. Та й лю-
дина не може обійтися без свійських тварин, бо вони дають їй різні про-
дукти: м’ясо, молоко, сало, яйця, а також шерсть, шкіру, пух.

Тому в Україні найважливішою. Поряд із рослинництвом, галуззю 
сільського господарства є тваринництво. Діяльність її полягає у розведен-
ні сільськогосподарських тварин і виробництві тваринної продукції.

ііі. Повідомлення теми і завдань уроку
— На сьогоднішньому уроці ми розглянемо тему «Тваринництво рід-

ного краю».

іV. сприймання та усвідомлення навчального матеріалу
1. робота з картою (С. 162 у підручнику).

— Визначте, які галузі тваринництва найбільше розвинені в Укра-
їні.

— Назвіть регіони, в яких розвинене скотарство, свинарство, вів-
чарство, птахівництво.

— Яких тварин розводять у нашій області?
— Поміркуйте, від чого залежить розведення тварин у певній місце-

вості.
2. розповідь учителя.

— Тваринництво виробляє близько 40 % сільськогосподарської про-
дукції країни — цінні продукти (молоко, м’ясо, сир, яйця, рибу, мед) і си-
ровину для харчової та легкої промисловості (шкіру, вовну, шовк). При 
цьому воно використовує кормові культури полів, рослини луків і пасо-
вищ, відходи від харчування людей, комбікорми.

Головні галузі тваринництва — скотарство, свинарство, птахівниц-
тво, вівчарство, конярство, а також рибництво, кролівництво, хутрове 
звірівництво, бджільництво, шовківництво.

Є декілька напрямів спеціалізації скотарства: молочне і м’ясне. Мо-
лочне розвивається там, де є пасовища із соковитими травами (Полісся). 
М’ясне скотарство розвивається в усіх природних зонах навколо цент-
рів харчової промисловості, відходи від якої є кормами для худоби. Мо-
лочно-м’ясне скотарство швидкими темпами розвивається навколо ве-
ликих міст, курортів, де є багато споживачів і молока, і м’яса. У загаль-
ній кількості великої рогатої худоби в Україні на корів припадає більше 
половини.

Важливою галуззю тваринництва України є свинарство, що виробляє 
понад третину всього м’яса. Свинарство — це галузь тваринництва, що 
спеціалізується на розведенні свиней для отримання м’яса, сала, шкіри, 
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щетини, кісткового борошна. Ця галузь найкраще представлена у райо-
нах високорозвиненого зернового господарства, картоплярства, вироб-
ництва цукрових буряків і соняшнику, у приміських зонах великих міст. 
Утримують свиней на свинофермах.

Вівчарство насамперед набуло поширення у Карпатах і на півдні Ук-
раїни (Крим, Одеська, Запорізька обл.). Вівці дають вовну, м’ясо, жир, 
молоко. Традиційним у високогір’ї Карпат є виробництво бринзи — сиру 
з овечого молока.

Птахівництво розвинене на всій території України, але найбільше 
птиці (гусей, качок, індиків, курей) поблизу великих міст і у основних 
зернових районах степу і лісостепу. Із свійських птахів отримують м’ясо, 
яйця, пух і перо.

Де-не-де в Україні почали займатися розведенням екзотичних птахів — 
страусів. Їх вирощують на страусових фермах заради м’яса та яєць.

На усій території України відроджується конярство, яке колись було 
важливою галуззю тваринництва. Нині поголів’я коней становить близь-
ко 0,5 млн голів. Найбільше коней розводять у Карпатах, Закарпатті, на 
Поділлі та Поліссі.

Ставковим рибництвом займаються скрізь. розводять переважно карасів, 
товстолобиків, білих амурів, лящів, коропів, а в гірських річках — форель.

У багатьох районах України поширеним є кролівництво, найбільше — 
на Поліссі та у лісостепу.

Хутрове звірівництво — це розведення хутрових звірів на спеціаль-
них фермах. Найбільше вирощують норок, песців, нутрій, сріблясто-
чорних лисиць.

Давні традиції в Україні має бджільництво, основним призначенням 
якого є розведення бджіл для отримання меду, воску, прополісу, бджоли-
ної отрути. Поширене воно в усіх регіонах, де квітують з весни до осені 
медоносні рослини.

На півдні України (Миколаївська. Одеська, Запорізька, Дніпропет-
ровська обл., Крим) поширеним є шовківництво. Це галузь сільського 
господарства, що спеціалізується на розведенні метеликів-шовкопрядів, 
кокони яких використовують для виробництва шовку.

3. розповідь учителя про галузі тваринництва, що розвинені в області.
— Тваринництво області базується на польовому кормовиробниц-

тві, природних пасовищах, відходах харчової промисловості, виробниц-
тві комбікормів.  

Найважливішими галузями є скотарство і свинарство, що дають 90 % 
тваринницької продукції області. розвинуті також птахівництво, вівчар-
ство, кролівництво, бджільництво, рибництво.

Скотарство в області має м’ясо-молочну спеціалізацію. Корови ста-
новлять приблизно 1/3 від усього поголів’я ВрХ. Середній надій мо-
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лока від однієї корови становить 2,7 тис. кг на рік. Найвища щільність 
поголів’я ВрХ — в Красилівському, Дунаєвецькому, Славутському, Го-
родоцькому, Волочиському районах, а корів — в господарствах навко-
ло Хмельницького.

Одна із важливих галузей тваринництва — свинарство. Щільність 
поголів’я свиней в області є значно меншою, ніж по Україні. Найбільше 
розвинуте свинарство в Старосинявському, Чемеровецькому, Городоць-
кому, Кам’янець-Подільському, Теофіпольському районах.

Птахівництво — галузь тваринництва, що розвивається в області до-
сить швидко. Найкраще розвинуте воно в Хмельницькому, Чемеровець-
кому, Старокостянтинівському, Дунаєвецькому, Летичівському, Ново-
ушицькому районах.

Вівчарство і розведення кіз є допоміжною галуззю тваринництва у всіх 
районах Хмельниччини. Дещо більшу щільність поголів’я малої рогатої 
худоби мають Волочиський, Деражнянський, Славутський райони.

V. осмислення знань учнями
1. робота з підручником.

Опрацювання статті «Тваринництво рідного краю».
2. Гра «Знайдіть мене».

Учитель називає або показує малюнки тварин. Учні повинні визна-
чити, в якій галузі тваринництва займаються їх розведенням, а також яку 
користь вони дають людям.

Матеріал для гри: бджола, щука, кріль, корова, свиня, індик, нутрія, 
курка тощо.

3. Хвилинка-цікавинка.
— У Львівській області розпочато вирощування і розведення харчо-

вих равликів. Вміст білків у м’ясі равликів є вищим, ніж у яловичині. Ок-
рім того, 300 равликів коштують на світовому ринку понад 800 доларів, 
а один кілограм їхньої ікри — понад 200 доларів.

Vі. Узагальнення та систематизація знань
— Що таке тваринництво? Які головні галузі тваринництва?
— Що таке скотарство? Які особливості розведення корів?
— В яких природних умовах розвивається свинарство? Вівчарство? 

Птахівництво? рибництво? Бджільництво? Чому?
— Які галузі тваринництва є в області, де ми живемо?

Vіі. Підсумок уроку

Vііі. Домашнє завдання
Прочитати у підручнику статтю «Тваринництво рідного краю».
Підготувати розповідь про одну із галузей тваринництва своєї облас-

ті за планом (С. 168 підручника).
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УроК 33
тема. промисловість рідного краю

мета: дати учням поняття про промисловість; ознайомити їх із галу-
зями промисловості, що розвинуті в Україні; виховувати дбайливе став-
лення до природних багатств рідного краю.

обладнання: ілюстрації галузей промисловості, карта «Промисловість 
України».

Хід уроку

і. організація класу до уроку

іі. Перевірка домашнього завдання
1. Фронтальне опитування.

— Що таке тваринництво?
— Які головні його галузі? Які з них розвинені в нашій області?
— В яких природних умовах в Україні розвивається свинарство? Вівчар-

ство? Птахівництво? Бджільництво? Чому?
2. Індивідуальне опитування.

розповідь дітей за планом про галузі тваринництва, що розвинені  
в області, де вони живуть.

1) Назва галузі.
2) розведенням яких тварин займається.
3) Природні умови, що сприяють розведенню цих тварин.
4) Особливості розведення тварин.
5) Значення тварин для людей.

ііі. актуалізація знань учнів та повідомлення теми уроку
— Провідною галуззю господарства України є промисловість. У міс-

тах багато людей працює на промислових підприємствах — заводах і фаб-
риках.

Які промислові підприємства є в нашій області?
— Тема нашого сьогоднішнього уроку — «Промисловість рідного 

краю».

іV. Вивчення нового матеріалу
1. розповідь учителя.

— Промисловість охоплює близько 20 галузей — електроенергетич-
ну, паливну, металургійну, хімічну, машинобудівну, деревообробну, паперо-
ву, легку, харчову тощо. 

Паливна та електроенергетична галузі є провідними галузями про-
мисловості. Від рівня їх розвитку залежить стан всіх інших галузей гос-
подарства і добробут людей. 
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Паливна промисловість — це вугільна, нафтова, газова, торфова га-
лузі. Провідне місце серед них займає вугільна промисловість. Кам’яне 
вугілля добувають у шахтах Львівсько-Волинського вугільного басейна 
та на Донбасі. 

В Україні створена потужна нафтова промисловість. Завдяки зосе-
редженню нафтових та газових родовищ у Передкарпатському регіоні, 
Сумській та Полтавській областях споруджені та діють великі нафто-
переробні заводи в таких містах, як: Долина, Надвірна (Івано-Фран-
ківська область), Дрогобич (Львівська область), Кременчук (Полтавсь-
ка область). Тут з нафти отримують бензин, гас, мазут і багато інших 
речовин. 

Наше життя неможливе без електроенергії. Половину всієї електрое-
нергії виробляють теплові електростанції. 2/5 електроенергії країни ви-
робляють 4 атомні електростанції, а 5 % електроенергії дають гідроелект-
ростанції. Вони розташовані на річках Дніпро, Дністер, Південний Буг.

Багато електроенергії споживає металургійна промисловість, що охоп-
лює ті заводи, на яких з руд виплавляють метали. Найбільшими металур-
гійними комбінатами є «азовсталь», «Запоріжсталь», а також Дніпровсь-
кий, алчевський, Макіївський комбінати.

Машинобудування — це галузь промисловості, що забезпечує випуск 
різноманітних машин та устаткування для інших заводів, фабрик. На ма-
шинобудівельних заводах в Україні виготовляють електродвигуни, тур-
біни, кораблі, літаки, а також устаткування для хімічної та легкої про-
мисловості.

На підприємствах хімічної промисловості виробляють мінеральні доб-
рива, кислоти, соду, пластмасу, лаки, фарби. 

Хімічна промисловість використовує здебільшого нафту, газ, кам’яне 
вугілля, відходи переробки деревини, сільського господарства.

У місцевості, де росте багато лісу, розвивається деревообробна і па-
перова промисловість. 

Полісся — основний заготівельний регіон України. Тут розміщені ве-
ликі деревообробні підприємства з переробки деревини, виготовлення 
плит, фанери, паркету. 

Меблева промисловість розвинута у великих містах: Києві, Житоми-
рі, Фастові, Броварах, Ірпіні.

По всій Україні діють підприємства легкої і харчової промисловості. 
На підприємствах харчової промисловості переробляють продукцію 

рослинництва та тваринництва. 
На фабриках легкої промисловості виготовляють товари народного 

споживання — тканини, одяг, взуття, іграшки, парфумерію.
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2. Практична робота з картою «Промисловість України».
Робота в групах
Група 1. За картою визначити області, де найкраще розвинена па-

ливна і металургійна промисловості. Чи є підприємства цих галузей  
у нашій області?

Група 2. За картою встановити, в яких регіонах є підприємства маши-
нобудівельної промисловості. Що на них виготовляють?

Група 3. Де в Україні найбільше підприємств хімічної і деревооброб-
ної промисловості? Що на них виготовляють?

Група 4. Визначити, де в Україні зосереджені підприємства легкої та 
харчової промисловості. Які з них є у нашій області?

Фізкультхвилинка 

V. осмислення учнями знань
Робота з підручником.
Опрацювання статті «Промисловість рідного краю».

Vі. Закріплення вивченого матеріалу
— Які галузі охоплює промисловість?
— Чим займається паливна промисловість?
— Де в Україні виробляється електроенергія?
— Що виготовляють на підприємствах машинобудівельної промисло-

вості? Де здебільшого зосереджені ці заводи?
— Де розвиваються деревообробна і паперова промисловість? Чому?
— Яку продукцію виготовляють на підприємствах харчової та легкої 

промисловості?

Vіі. Підсумок уроку

Vііі. Домашнє завдання
1) Опрацювати матеріал підручника.
2) Підготувати розповідь про одне із промислових підприємств області.

УроК 34
тема. охорона природи рідного краю. 
контроль навчальних досягнень

мета: продовжити знайомити дітей із природоохоронною діяльніс-
тю в Україні та рідному краї; ознайомити з поняттям екологія; розвива-
ти спостережливість, логічне мислення, вміння робити висновки, само-
стійно розв’язувати проблемні ситуації, підсумовувати вивчене; вихову-
вати любов до природи.

обладнання: ілюстрації із зображенням тварин, рослин рідного краю, 
що охороняються.
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Хід уроку

і. Підсумок фенологічних спостережень
— Який сьогодні місяць? 
— Який день?
— Як змінилася тривалість дня?
— Яка сьогодні температура?
— Які роботи виконуються людьми в цю пору?

іі. актуалізація опорних знань
1. Бесіда.

— Як людина використовує воду, повітря, ґрунт, корисні копалини?
— Чому виникла необхідність охороняти природні багатства?
— Чому виникла потреба охорони рослинного та тваринного світу?
— Яку природоохоронну роботу ви проводите у своєму населено-

му пункті?
— розкажіть про правила поведінки в природі.
— Подумайте, які з них стануть вам у нагоді під час літніх канікул.

2. розгадування кросворда.
— Відгадавши кросворд, ми прочитаємо назву науки, що допомагає 

людині охороняти природу.

1

2

3

4

5

6

7

8

1) річкова тварина — будівельник гребель і заплав. (Бобер)
2) Польові квіти з білими пелюстками і жовтою серединкою. (Ро-

машка)
3) Велика рогата тварина, яка водиться в лісах Карпат і Криму, має на-

зву «благородний». (Олень)
4) Птах, який прилітає до нас у червоних чоботях. (Лелека)
5) Степова рослина, що має довгі вирости, схожі на волосся. (Ковила)
6) Назва моху, що поширений на болоті. (Сфагнум)
7) рідкісний птах, який гніздиться у Чорноморському заповіднику. Зу-

стрічається на водоймах нашої місцевості. (Лебідь)
8) Водна рослина, яка має білі квіти і велике листя, що вкриває поверх-

ню води. (Лілія)
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ііі. Повідомлення теми і завдань уроку
— Отже, наука, що допомагає людині охороняти природу, називаєть-

ся екологія. Ми сьогодні поговоримо про важливі екологічні завдання, 
що є сьогодні, навчимося розуміти, як необхідно ставитися до приро-
ди, щоб не завдати їй шкоди, а зберегти її красу. Тема уроку — «Охорона 
природи рідного краю».

іV. сприймання та усвідомлення навчального матеріалу
— У кожної людини рідний край — це місце, де вона народилася, 

живе і працює. Кожне дерево, квітка, травинка — це частина природи, 
частина рідної землі. Природа подарувала їх людям назавжди. Людина 
живе і працює серед природи і тому зобов’язана її берегти. Україна здав-
на славиться своїми природними багатствами: лісами, горами, річками, 
морями. Особливо шанобливо люди ставляться до землі, яку називають 
годувальницею. І від того, як ми будемо ставитися до землі, води, повітря, 
лісу, буде залежати наше майбутнє.

Із давніх-давен все потрібне для себе людина діставала з природи  
і прагла жити з нею в злагоді.

Минав час, наші попередники пізнали закони природи, навчились 
створювати машини і нові технології. Вирубуючи ліси, осушуючи боло-
та, будуючи заводи і фабрики, автомобілі та літаки, вносячи у ґрунт мі-
неральні добрива та отрутохімікати, ми майже не замислюємося, як же 
це позначиться на природі і нашому здоров’ї. Це призвело до безлічі еко-
логічних проблем. Зникають тварини і рослини.

2. розповіді заздалегідь підготовлених учнів про природоохоронні 
об’єкти рідного краю.
1 - й  у ч е н ь. У 1975 році поблизу Сатанова відкрили перше джере-

ло мінеральної води. Вона мала цілющі властивості. Згодом там відкри-
ли інші джерела з мінеральною водою.

2 - й  у ч е н ь. У місті Полонному, на мальовничому березі Хомори, 
з-під товщ граніту б’є мінеральна вода, у складі якої є радон. До гідро-
логічних пам’яток належить озеро Святе. Обрамлене віночком листяних  
і хвойних дерев, привертає увагу дзеркально чистою і свіжою водою. Жи-
телі з любов’ю ставляться до нього, плекають його красу та бережуть для 
нас. На середині озера є острів, де поміж старими вербами і соснами зрос-
тають рідкісні рослини. а вздовж берега на воді квітує біле латаття.

3 - й  у ч е н ь. У місті Кам’янець-Подільському є ботанічний сад. 
Він став центром щодо відтворення зникаючих і рідкісних рослин.

3. Бесіда на основі прослуханого.
— Як ви думаєте, де можна дізнатися про рідкісну природу? (У Чер-

воній книзі України)  
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— а чи тільки у Червоній книзі відображена охорона природи? (Ні. 
Ще охорона природи відображена в Конституції України.)

V. осмислення знань учнів
1. робота з підручником. Опрацювання статті «Охорона природи рід-

ного краю».
2. робота в зошитах із друкованою основою (С. 63).

Vі. Контроль досягнень
Самостійна робота.

Варіант і Варіант іі

1. Відкритим способом в Україні до-
бувають:
а) кам’яне вугілля;
б) нафту;
в) торф.
2. Кріт, коник, деркач живуть:
а) у лісах;
б) на болотах;
в) на луках.
3. Пшениця, ячмінь, жито — це:
а) овочеві рослини;
б) зернові рослини;
в) технічні рослини.
4. Підкресліть назву природної зони, 
в якій ви живете.
Мішані ліси, степи, Крим, Карпат-
ські гори.
5. Запишіть назви рідкісних рослин 
рідного краю

1. У шахтах України добувають:
а) граніт;
б) залізну руду;
в) пісок.
2. Жук-плавець, видра, щука живуть:
а) на луках;
б) у водоймах;
в) у лісах.
3. Льон, соняшник, цукровий бу-
ряк — це:
а) овочеві рослини;
б) зернові рослини;
в) технічні рослини.
4. Підкресліть назву частини Украї-
ни, в якій розташований ваш край.
Північ, південь, захід, схід, цент-
ральна частина.
5. Запишіть назви рідкісних тварин 
рідного краю

Vіі. Домашнє завдання
Прочитати статтю з підручника, підготувати повідомлення про при-

родоохоронні об’єкти області, тварину або рослину, що занесені до Чер-
воної книги.
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