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Тема. Що потрібно робити і знати, щоб здоров’я не втрачати?

Мета: формувати в дітей свідоме ставлення до власного 
здоров’я, розвивати вміння приймати усвідомлене рішен-
ня щодо поведінки та вчинків, які сприяють зміцненню 
та збереженню здоров’я; виховувати бажання оволодівати 
основами здорового способу життя, навичками безпечної 
для здоров’я поведінки, бажання щоденно піклуватися про 
своє здоров’я.  

Хід уроку

І. Самовизначення до діяльності 

Привітання. Вправа «Обіймочки»
Діти стають у коло і рахують на перший-другий. Перші но-

мери роблять крок уперед і повертаються обличчям до других 
номерів. Пари з’єднують свої долоні й, обіймаючи один одно-
го, роблять компліменти. Відтак ті, хто стоїть у внутрішньо-
му колі, роблять крок праворуч і з’єднують долоні з іншим 
учасником заняття. Вправа завершується, коли всі пари об-
міняються компліментами.

II. Актуалізація знань і фіксація утруднення в діяльності

ІІІ. Постановка навчальної задачі 
Вправа «Мозковий штурм»
Учитель:
Діти, уявіть собі, що ви опинились на ярмарку. І ось перед 

вами товар, який ви будете продавати. (У кожної дитини на 
парті лежать карточки із зображенням скриньок, на яких на-
писано назви товарів: «Щастя», «Здоров’я», «Багатство»). 
Виберіть одну менш важливу для вас і продайте мені. (Діти 
вибирають одну зі скриньок і віддають учителю).  Який ваш 
вибір? Обґрунтуйте свою думку. У вас залишились іще дві 
скриньки. Виберіть серед них менш важливу й продайте мені. 
(Діти вибирають одну з двох скриньок і віддають учителю). 
Який ваш вибір? Обґрунтуйте свою думку. Яка скринька у 
вас залишилась? (Як правило, у дітей повинно залишитися 
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«Здоров’я»). Поясніть, чому так сталось? (Здоров’я – головне 
багатство людини). Кожна людина повинна берегти й зміц-
нювати своє здоров’я. Іграшку, книжку, одяг можна купи-
ти за гроші, але здоров’я не купиш. Саме тому з раннього 
дитинства треба дотримуватися здорового способу життя. А 
що потрібно робити й знати, щоб здоров’я не втрачати? (Від-
повіді дітей). Поставте мету на сьогоднішній урок. Чому це 
питання для нас таке важливе?

IV. Побудова проекту виходу з утруднення 

Конкурс «Хто більше»
Учитель: 
З давніх часів український народ найголовнішою цінністю 

в житті вважав здоров’я. Що бажали люди один одному, коли 
віталися й прощалися? Я почну ці вітання, а ви продовжте: 
«Здоровенькі були»… («Дай, Боже, здоров’я», «Доброго вам 
здоров’я», «Здрастуйте», « Бувайте здорові», «Ідіть здорові»).

Гра «Мікрофон»
Учитель:  
Діти, а що означає бути здоровим? Яку людину можна на-

звати здоровою? Закінчіть речення: «Коли я здоровий, то …» 
(міцно сплю, веселий, відвідую спортивну школу, маю гарний 
настрій, легко вчуся в школі, багато рухаюсь, гуляю на сві-
жому повітрі, щасливий, …).

Учитель:  
Бути здоровим – значить бути веселим, життєрадісним, з 

надією зустрічати новий день, відчувати себе по-справжньому 
щасливим… До нас завітало Сонечко, яке зійшло над «Пала-
цом здоров’я». Воно хоче перевірити, чи знаєте ви, як дбати 
про власне здоров’я. Сонячні промінчики нам у цьому допо-
можуть. Візьміть жовтий олівчик і в завд. 1 на стор. 3 позна-
чте й поясніть, що зміцнює ваше здоров’я. (Діти обводять 
олівцем-«промінчиком» кожен малюнок і коментують його. 
А паралельно на дошці в Сонечка з’являються відповідні про-
мінці: «Розпорядок дня», «Особиста гігієна», «Фізичні впра-
ви», «Відпочинок», «Навколишнє середовище»).

Учитель:  
У народі кажуть: «Немає щастя без здоров’я». Як ви це 



5

розумієте? (Щоб жити, насолоджуватися, радіти, потрібно 
бути здоровим. Хвора людина весь час сумна, з поганим на-
строєм. Хвора людина не може спілкуватися з іншими…). 
Отже,  щоб бути щасливим, потрібно дбати про своє здоров’я. 
Знання нашого народу про здоров’я відтворились у прислів’ях 
і приказках. Давайте їх згадаємо (завд. 2, стор. 3).  

Гра «Хитрі пазли»
(Діти в класі діляться на групи та складають прислів’я 

з кольорових слів-пазлів, пояснюючи їх).
Бережіть здоров’я – його в крамниці не купиш. 
Хто здоровий – той сміється, все в житті йому вдається.
Бережи одяг, доки новий, а здоров’я – доки молодий.
Гарний настрій – запорука здоров’я.
Веселий сміх – це здоров’я.
Глянь на настрій і про здоров’я не питай. 
Радість сім хвороб лікує. 

V. Первинне закріплення у зовнішньому мовленні
Вправа «Клубочок»
Учитель: 
По стежині від «Палацу здоров’я» прикотився клубочок. 

Давайте з ним пограємо. 
(Діти стають у коло і називають те, що найбільше лю-

блять робити впродовж дня, передаючи клубок ниток із рук 
в руки).

Вправа «Закінчи казку»
Учитель:  
Колись до маленької дитини підійшов Чарівник і сказав: 

«Це тобі клубок ниток, у якому нитка твого життя. Якщо 
швидко розмотуватимеш клубок, життя твоє пройде швидко, 
якщо повільно, воно йтиме повільно». Дитина взяла в руки 
клубок і … Що було далі? Як учинила дитина? Придумай 
закінчення до цієї казки. (Відповіді дітей). Варіанти дуже 
цікаві! Ви правильно зрозуміли, що час – це безцінний дар, 
і його треба берегти. А це означає, що потрібно правильно 
використовувати час, не витрачати часу даремно, щоб бага-
то встигнути у своєму житті. Розгляньте малюнки (завд. 3, 
стор. 4), позначте ті, де дитина дбає про власне здоров’я.
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(Учитель пропонує дітям пригадати, що вони роблять 
щодня в один і той самий час (прокидаються, вмиваються, 
снідають, учаться в школі, обідають, вечеряють, лягають 
спати)). 

Учитель:  
Протягом дня ми робимо дуже багато різних справ. Як 

устигнути все зробити? (Правильно організовувати своє жит-
тя, свої справи.) Поміркуй, що за чим має відбуватися вранці 
(завд. 8, стор. 6). Розстав у кружечках номери за порядком 
дій. Це і є режим дня. Щоб не нашкодити власному здоров’ю 
і все встигати робити, слід дотримуватися режиму дня.

Робота в групах. Ознайомлення з особливостями режиму
(Розподіл учнів по групах  (3 групи)  за вибором  улюбленої 

пори року. Кожна група розігрує сценку про те, що роблять 
уранці, удень, увечері).

Практична робота. Складання режиму дня

Гра «Чарівний годинник»
(Учитель показує на годиннику «Палацу здоров’я» час, а 

діти виконують дію відповідно до часу. Наприклад, на годин-
нику 13.00: діти показують, що вони обідають).

Фізкультхвилинка
Тут трава росте висока, 
Тут стежинонька вузька. 
Вище руки, вище ноги – 
Не проста у нас дорога. 
А тепер ідемо боком – 
Із підскоком, із підскоком. 
Походили на носочках, 
А тоді на п’ятках. 
Випростали добре спини
І звели лопатки.

VІ. Включення в систему знань і повторення 
Гра «Корисно – шкідливо»
Учитель:  
Якщо це корисно, кажемо – «Тік-так, це так», а якщо ні – 

«Тік-так, це не так». 



7

1. Можна переїдати. 
2. Їсти треба один раз на день.  
3. Під час уживання їжі можна відволікатися. 
4. Їжа повинна бути різноманітною.
5. Їсти треба швидко, не пережовуючи їжу. 
6. Сіль потрібна людині у великій кількості. 

Учитель:  
Мешканці «Палацу здоров’я» поставили перед нами за-

вдання з’ясувати, що ми знаємо про здоровий спосіб життя. І 
я пропоную всім вам зіграти в гру.

Гра «Рима»
1. Щоб було усе в порядку,
Вранці робимо ... (зарядку).
2. Свою ти силу покажи,
З водою кожен день ... (дружи).
3. Потрібні організмові продукти,
Дуже корисні овочі та ... (фрукти).
4. Дітям, дорослим дуже потрібно
Дихати часто свіжим ... (повітрям).
(Діти продовжують самостійно підбирати рими (завд. 13, 

стор. 8)

Робота в групах. Аналіз ситуацій
1) Дмитрик часто запізнюється до школи. Як цього уник-

нути? (Увечері вчасно лягати, вранці вчасно вставати, вчас-
но виходити з дому до школи).

2) На уроці Миколка має втомлений вигляд, неуважно 
слухає вчителя. Що йому порадити? (Не бігати на перерві, 
вранці снідати, дотримуватись режиму дня, вчасно лягати 
спати).

Учитель:  
Прослухайте корисні поради Сонечка, коментуючи їх сло-

вами «Я завжди так роблю».

•Перед тим, як іти до школи, добре поснідай.
•Після уроків відпочинь: поспи, потім погуляй на свіжому 

повітрі.
•Під час занять роби короткі перерви.
•Складай портфель звечора.
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VIІ. Рефлексія діяльності
(На дошці прикріплено плакат із малюнком «Палацу 

здоров’я», до якого веде стежка).
Учитель: 
Візьміть кольорові паперові «сліди». Напишіть на них те, 

що, на вашу думку, приведе вас до «Палацу здоров’я». При-
кріпіть «сліди» на «шлях здоров’я» (заняття спортом, ак-
тивний відпочинок, загартовування, корисні звички, особис-
та гігієна, дотримання режиму дня, ранкова зарядка, ігри на 
свіжому повітрі, правильнее харчування).                      

Пам’ятайте:
Здоров’я – це багатство,  Здоров’я не придбаєш
яке Господь нам дав.  За гроші, пам’ятай,
І треба, щоб з дитинства  Його від Бога маєш:
Його ти цінував.   Про це не забувай.
Разом:
Здоров’я – це сила,
Здоров’я – це клас.
Хай буде здоров’я у вас і у нас.

Тема: Чому чистота – це здоров’я та краса? 

Мета: ознайомити учнів із поняттям «гігієна», з однією з 
вимог гігієни – чистотою, повідомити про те, що чисто-
та є однією з умов формування, збереження та зміцнен-
ня здоров’я, переконати учнів у необхідності виконувати 
вимоги особистої гігієни; удосконалювати психічну та ду-
ховну складові здоров’я; уміти виконувати соціальні до-
ручення, співпрацювати в групі, удосконалювати навички 
спілкування,  виховувати бажання бути здоровим.

Хід уроку

І. Самовизначення до діяльності
Учитель: 
Діти, уявіть, що ви маленькі курчата, які заблукали в полі. 

Іде дощ, вам холодно, ви хочете знайти маму-квочку. Як ви 
будете пищати в такій ситуації? Уявіть, що мама-квочка вас 
знайшла, пригріла під крилом. Вам тепло, затишно. Як ви 
будете пищати в цій ситуації? 



9

А ви знаєте, що в школі теж іноді можна кричати? Для 
цього є відповідні кричалки. Давайте вивчимо одну з них.

Учитель: Настрій який?
Діти: Во!
Учитель: Усі такої думки? 
Діти: Так! 
Учитель: Молодці!
Діти: Ура!

II. Актуалізація знань і фіксація утруднення в діяльності 

ІІІ. Постановка навчального завдання
Ігрова ситуація «Дві ляльки»
(Учитель показує дітям дві ляльки: одна лялька – у чи-

стому одязі, а друга – у брудному).
Учитель:
Ось послухайте, яка історія трапилася з ними по дорозі до 

школи:
– Доброго дня!
– Привіт!
– Ти куди йдеш?
– До школи.
– Як до школи? Ти ж така брудна! Ти, мабуть, забула пере-

вдягнутися?
– Ні. Я в цьому одязі ходжу і в школі, і вдома. А для чого 

перевдягатися – це так набридає!
– Ти, напевне, не дружиш із Чистотою та Охайністю?
– Ні. А хто це такі?
– Приходь до нашого класу, і я тебе з ними познайомлю.
– Добре, дякую!
Хочете дізнатися, як їх звати? Послухайте, що про них 

розповіло Сонечко:
Задивилось Сонечко   Шапочка у глині,
На маленьку Сонечку:   Сажа на коліні,
Сонечка умита,    Пальчики зелені,
Сонечка одіта,    Плаття у смажені. 
Чисті черевички,   У смажені навіть ніс, 
У косичках стрічки.  На щоках сліди від сліз.
Усміхнулось Сонечко   Отака Ганнуля, 
До малої Сонечки.   Дівчинка-бруднуля.
       Грицько Бойко                              Грицько Бойко 
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(Учні дають лялькам імена і самостійно продовжують 
діалог).

Учитель:
Яка лялька вам подобається більше? Чому? Що треба зро-

бити другій ляльці, щоб вона стала охайною? (Зачесати во-
лосся, одягнути чисту сукню, зав’язати банти...). Зробіть 
це, виконавши завд. 12, стор. 13.

Складіть речення про Сонечку.
Орієнтовні відповіді
•Сонечка в чистому платтячку.
•У Сонечки зачесане волосся.
•У Сонечки чисті черевички.
•У Сонечки чисті руки й личко.
•У Сонечки усміхнене обличчя.

Складіть речення про Ганнусю.
Орієнтовні відповіді
•У Ганнусі брудне платтячко.
•У Ганнусі не зачесане волосся.
•У Ганнусі розплетені косички.
•У Ганнусі брудні руки й коліна.
•У Ганнусі немає одного черевичка. 
Учитель: 
Як ви вважаєте, чому чистота – це здоров’я та краса? 

(Відповіді дітей). Діти, я вам роздаю вологі серветки. Витріть 
свої руки. Подивіться на чисту серветку та на ту, якою щойно 
витерли руки. Що ви бачите?  Поставте мету на сьогоднішній 
урок. Чим охайні діти відрізняються від брудних? Ось 
послухайте, яка історія трапилась із вашими однолітками. 
Чи є серед нас такі діти?

   Санкомісія

Одарка і Таїсія –
Це наша санкомісія.
Ретельні санітарки
З Таїски та Одарки!
– Показуй руки, перший клас!
А вуха вимиті у вас?
Схвильована Таїска
Очима грізно блиска
І заявляє Віті,
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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, Прісінько, яка ж ти в нас?!
Хіба насіння носять в клас?
Лузати – це негарно,
Це – антисанітарно!
Кишені зараз вивертай
І... санітаркам трошки дай... –
Одарка і Таїсія –
Серйозна санкомісія.

                                    Ірина Кульська

IV. Побудова проекту виходу з утруднення

Ігрова ситуація «Лист Королеви чистоти»
Учитель: 
Діти! До нас надійшов лист від Королеви чистоти. Прочи-

таймо його!
«Любі хлопчики й дівчатка! Я дізналася, що ви вже стали 

справжніми школярами, і дуже зраділа, бо ви можете стати 
моїми вірними помічниками. Але таємниці свого Королівства 
я відкрию лише тим, хто виконає всі мої завдання. Отже, 
перше завдання...». 

Відгадайте, які речі людина використовує, щоб бути чи-
стою та охайною (завд. 3, стор. 9).

Робота над загадками
1. Мию, мию без жалю, 
Мию там, де брудно. 
А купатись не люблю,
Бо від того худну. (Мило).

Для чого потрібне мило?
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2. Кістяна спинка,
На черевці щетинка,
По брамі стрибала,
Крихти виганяла. (Зубна щітка).

Для чого потрібна зубна щітка?
Для чого потрібна зубна паста?
Для чого потрібна склянка?

3. Поки вона гуляла,
Спинка рожевою стала. (Губка).

Для чого потрібна губка?
4. Зуби є, а рота нема. (Гребінець).

Для чого потрібний гребінець?
Для чого потрібний шампунь?

5. Два кінці, два кільці, 
а посередині – цвяшок. (Ножиці).

Для чого потрібні ножиці?
6. Витирають залюбки
ноги й руки малюки.
Витирають щічки
Павлик та Марічка. (Рушничок).

Для чого потрібен рушничок?   
7. Ліг в кишеню і вартую.
Плаксі, реві та бруднулі
Витру вранці струмки сліз,
Не забуду і про ніс. (Носовичок).

Для чого потрібен носовичок?    
Учитель: 
Одна з головних вимог гігієни – чистота. Народна мудрість 

говорить: «Чистота – запорука здоров’я». Щоб бути здоро-
вим, треба щодня бути чистим і охайним. Покажи стрілочка-
ми, що з чим використовують (завд. 4, стор. 9). Які з даних 
речей, на ваш погляд, є особистими, тобто такими, що ними 
може користуватися лише одна людина? (завд. 5, стор. 10).

V. Первинне закріплення у зовнішньому мовленні
Групова робота
(Від імені Королеви чистоти об’єднати учнів у три групи 

за кольором очей).
Учитель: 
А зараз ми з вами з’ясуємо, як часто треба користуватися 
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засобами гігієни. (Кожна група отримує набір малюнків із 
зображенням предметів гігієни). Оберіть ті предмети гігієни, 
які потрібні вам щодня. (Мило, гребінець, зубна щітка, зуб-
на паста, рушник). А як часто ми користуємося шампунем? 
(Один раз на тиждень). А ножицями? (На руках нігті обріза-
ємо один раз на тиждень, на ногах – один раз на два тижні).

Гра «Скажи навпаки»
(Учитель від імені Королеви чистоти читає словосполу-

чення, а діти добирають до нього протилежне за значенням).
Брудна тарілка – чиста тарілка. 
Охайна дівчинка – ... 
Засмічене подвір’я – ... 
Неохайний хлопчик – ... 
Чиста хата – ...

Назвіть речі, які підтримують чистоту і порядок удома 
(завд. 6, стор. 10).

Учитель:
Діти, відгадайте загадку та намалюйте відгадку (завд. 7, 

стор. 11). Розгляньте свої зуби перед дзеркалом. Між зубами 
є багато нерівностей. У них часто затримуються часточки їжі.  
Діти, як називають лікарів, котрі лікують зуби? Отже, нам 
передав своє послання лікар-стоматолог, у якому розповів, як 
правильно доглядати за зубами (завд. 9, стор. 12).

1) Чистити зуби треба вранці та ввечері перед сном.
2) На зубну щітку видавлюємо трішки зубної пасти.
3) Рухами знизу-вгору чистять нижні зуби, зверху-вниз – 

верхні зуби. Коловими рухами щітки чистять зовнішню і вну-
трішню поверхні кутніх зубів.

4) Коли почистите зуби, щітку вимийте з милом і поставте 
сушитися догори щетиною.  

5) Ніколи не чистіть зуби чужою щіткою.
6) Після вживання їжі слід полоскати рот теплою водою.
7) Не колупайтеся між зубами металевими предметами.
8) Зубну щітку змінюйте 4 рази на рік.
9) Два рази на рік треба приходити в лікарню і перевіряти 

зуби.
Учитель:
Зараз ми з вами з’ясуємо значення рук для людини. Обве-

діть свою руку на аркуші паперу. Пригадайте, як називаються 
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пальчики. Вони – ваші помічники. Допомагають виконувати 
найскладнішу роботу. Що вміють робити ваші руки? (Вислу-
хати всі відповіді). І, звісно, вони заслуговують на турботу і 
пошану. Ручки люблять воду й мило. А мікроби їх бояться. 
Давайте подумаємо, коли на руках найбільше мікробів і їх 
потрібно мити? (Відповіді дітей).

Уявно покажемо, як треба мити руки.
•Треба спочатку закотити рукава вище ліктів.
•Відкрити не сильно кран і намочити руки.
•Узяти мило й намилити руки.
•Покласти мило.
•Миємо руки: треба, щоб вони перекочувались одна по од-

ній, як санчата з гори:  то права з’ їжджає по лівій, то ліва – по 
правій. Потім треба покласти долоньку до долоньки й потерти. 
А вже після цього сполоснути й витерти.

Разом з Королевою чистоти визначимо ситуації, коли по-
трібно мити руки:

– після вулиці;
– перед їжею;
– після контакту з грошима;
– після перебування у громадському транспорті;
– після контакту з тваринами;
– після відвідування хворого;
– вийшовши з туалету. 

Фізкультхвилинка
Раз! Два! Час вставати:
Будемо відпочивати.
Три! Чотири! Присідаймо,
Швидко втому проганяймо.

П’ять! Шість! Засміялись,
Кілька раз понахилялись.
Зайчик сонячний до нас
Завітав у вільний час.

Будем бігати, стрибати,
Щоб нам зайчика впіймати.
Прудко зайчик утікає
І промінчиками грає.

Сім! Вісім! Час настав
Повернутися до справ.
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VІ. Включення в систему знань і повторення 
Гра «Закінчи речення»
Королева чистоти починає речення, а діти його закінчують.
• Фантик від цукерки можна кидати тільки...
• Щоб у хаті було чисто, потрібно...
• Щоб повітря в класі було свіжим, необхідно...
• Щоб подвір’я було чистим, потрібно... 
Отже, чистота й порядок позитивно впливають на наше 

здоров’я. А твої речі мають своє місце? Хто за цим слідкує? 
Простеж за лініями (завд. 20, стор.17). Де місце кожної речі?

Групова робота (обговорити й пояснити ситуації)
Ситуація 1
– Василько, куди ти дивишся після вмивання, щоб дізна-

тися, чисте в тебе обличчя чи ні?
– На рушничок.
Чому так відповів Василько?
Ситуація 2
Стасик допомагав бабусі садити на городі цибулю, а після 

цього з брудними руками сів за стіл.
– Ну що в тебе за руки! – дорікнула бабуся.
– Золоті, – гордо промовив онук.
Поміркуйте, за що бабуся дорікнула Стасикові. Чому 

тільки чисті руки й свіжий одяг дають право сісти за обі-
дній стіл? 

Учитель:
Зіграймо в театр. Розкажімо веселинки в особах (завд. 13, 

стор. 14). 

Конкурс «Рекламний ролик»
(Прорекламувати мило, зубну щітку, пасту)

Гра «Війна із сміттям»
(Учитель розповідає сюжет, а діти супроводжують розпо-

відь відповідними діями).
… Жили-були мило, щітка й віник. Мило милить, щітка 

чистить. А віник … 

VIІ. Рефлексія діяльності
 Учитель: 
Отже, ви добре впорались із завданнями Королеви чистоти 
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й, сподіваюся, зрозуміли її закони. А тепер пропоную сфор-
мулювати й запам’ятати ці закони.

Гра «Докажи словечко»
1. Квіточку роса умила, а тебе умиє … (мило).
2. І дивись, не барись, в школу швидко, швидко … (мчись).
3. Але й тут не поспішай – подивись спочатку, чи нічого не 

забув, чи в портфелі все в … (порядку).
4. Не носи в кишені жуйки, крейду, яблука і булки,
Кнопки, цвяхи, сірники, а носи … (носовички).
5. В школі, в класі не брудни, сміття бачиш … (підніми).
6. Будь охайним завжди сам, уникай дірок і … (плям).
7. Щоб тобою всі пишались, 

Перехожі оглядались,
Так роби, щоб люди звикли, –
Ти в усьому завжди … (приклад).

Додатковий матеріал
Смішинки-веселинки

Жирафа
Побачивши в зоопарку жирафа, Славко мамі сказав:
– От добре, що я на неї не схожий!
– А то чому?
– Еге, довелося б щодня мити таку довгу шию.

Хочеш їсти – мийся
– Я не буду, мамо, митись –
Можна знову забруднитись...
– То й не треба їсти, Вово, –
Все одно захочеш знову.

Відпочити ніколи
Розпочались канікули,  І так я зачитався –
А відпочити ніколи.  За три дні й не скупався,
Лиш наступає ранок –  А тут іще морока:
За книжку і на ґанок.  Попік і спину, й боки.

А з ґанку стежка-стрічка Тепер лежу у ліжку
Веде мене до річки.  І знов читаю книжку.
Там на піску читаю,  Розпочались канікули,
Читаю і гортаю.   А відпочити ніколи!
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Який час...
– Я миюся, ти миєшся ...
Який це час, Федоте?
– Ну, раз ми з вами миємось,
Виходить, що субота.

Кмітливий онук
– Бабусю, почитай мені газету, – просить хлопчик.
– Як же я тобі, рідненький, читатиму, коли я вже літер не 

бачу?
– То давай я буду на літери дивитись, а ти читай.

Тема. Ось і загадка – для чого потрібна зарядка?

Мета: ознайомити учнів із вправами, що сприяють фізич-
ному розвитку; розвивати прагнення займатися спортом, 
аби зміцнити власне здоров’я, щоденно виконувати комп-
лекс вправ ранкової зарядки, навчити  комплексу вправ 
для профілактики плоскостопості; формувати почуття пре-
красного, уміння цінувати красу рухів; формувати старан-
ність і наполегливість.

Хід уроку
І. Самовизначення до діяльності 
Учні стають у коло й передають один одному м’яч, нази-

ваючи вид рухової активності, який подобається найбільше 
(ранкова гімнастика, фізкультхвилинки, уроки фізкультури, 
рухливі ігри, прогулянки, катання на санчатах, лижах, вело-
сипедах, заняття у спортивних секціях (футболу, волейболу, 
баскетболу, гандболу, тенісу), танці, фізичні вправи, посиль-
на праця, туризм, активний відпочинок тощо) і висловлюють 
побажання іншим бути спритними, витривалими, упевненими 
в собі, організованими, красивими, стрункими, жвавими…

II. Актуалізація знань і фіксація утруднення в діяльності 

ІІІ. Постановка навчального завдання
Вправа «Займи позицію»
Учитель: 
Поміркуйте, чи погоджуєтеся ви з думкою, що «рух – 

це здоров’я», і займіть позицію під словом «Так», «Ні» чи 
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«Сумніваюсь». (Учні стають біля прапорця з відповідною 
табличкою). Наші думки розділилися. Отже, поставте мету 
на сьогоднішній урок. Ми будемо працювати в групах, 
виконуючи різні завдання, і постараємось прийти до спільної 
думки з цього питання.

ІV. Побудова проекту виходу з утруднення
Групова робота «Довідкове бюро»
Учитель:
Виконуючи протягом уроку дослідження та спостережен-

ня, кожна група повинна зробити висновки з таких питань:
1 група: пояснити, яка користь від проведення фізкуль-

тхвилинок та уроків фізкультури; 
2 група: пояснити, яка користь від проведення ранкової 

гімнастики, рухливих і спортивних ігор;
3 група: пояснити, яка користь від посильної праці. 

V. Первинне закріплення у зовнішньому мовленні 
Учитель:
Розгляньте малюнки на стор. 18, завд. 1. Кого ви бачите на 

малюнках? Продемонструйте, як пташка махає крилами; як 
стрибає кенгуру; як повзає равлик. Фізичні вправи корисні 
для здоров’я. Вони допоможуть вам стати сильними, сприт-
ними, витривалими. Щодня робіть ранкову зарядку. Будьте 
активними на уроках фізичної культури, відвідуйте спортив-
ні секції, гуртки. Беріть участь у рухливих іграх. Старанно 
виконуйте вправи під час фізкультхвилинки на уроках.

Вивчення комплексу ранкової зарядки
Гра «Виконуй так, як я, виконуй краще за мене»
1 група розучує 1, 2 вправи ранкової гімнастики. У кінці 

кожна група презентує вправи. Учні класу повторюють їх.
Перша вправа – потягування. «Півник». В. п. – о. с. 1-2 

– права рука вгору, ліва рука назад, пальці рук розвести – 
вдих; 3-4 – в. п. – видих. На наступні чотири рахунки – те 
саме зі зміною положення рук. Повторити 4-6 разів.

Друга вправа –  для ніг. «Кенгуру». В. п. – стійка ноги на-
різно. 1 – упор присівши – вдих; 2 – встати, руки до плечей, 
кисті стулити в кулаки, лікті опустити, плечі відвести назад 
– видих; 3 – руки вгору – вдих; 4 – руки вниз – видих. По-
вторити 6-8 разів.
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2 група розучує 3, 4 вправи ранкової гімнастики.
Третя вправа – для м’язів тулуба й ніг. «Вітрячок». В. п. – 

ноги на ширині плечей, тулуб нахилено вперед, руки розведе-
но в сторони, руки вниз. 1 – права рука піднімається вгору, а 
ліва вниз, дивимося на праву руку (вгору); 2 – ліва рука під-
німається вгору, а права вниз, дивимося на ліву руку (вгору). 
Повторити 6-8 разів.

Четверта вправа – для м’язів ніг, тулуба «М’ячик». В.п. – 
присісти на ногах, руки покласти на коліна. Стрибати, не 
випрямляючись, як маленькі м’ячики. Повторити 6-8 разів.

3 група розучує 5, 6 вправи ранкової гімнастики.
П’ята вправа – для косих м’язів тулуба. «Жирафа». В. п. – 

упор стоячи на колінах. 1 – ліва рука вгору, права рука назад 
з поворотом тулуба вправо – вдих; 2 – в. п. – видих. На на-
ступні два рахунки – те саме з поворотом тулуба вліво. Ви-
конувати в повільному темпі. Повторити 6-8 разів.

Шоста вправа – стрибки. «Горобці». В. п. – вузька стійка, 
ноги нарізно, стопи паралельно, руки на пояс. Стрибки на 
двох ногах. Під час стрибків спину та голову тримати прямо. 
Стрибки можна виконувати з невеликим просуванням уперед 
і назад, вліво і вправо, з поворотами.

Презентація груп
Зміна діяльності груп
Вправа «Покажи поставу»
(За допомогою міміки та постави діти намагаються зо-

бразити впевнену в собі людину; веселуна; боягуза; учня, 
який отримав погану оцінку тощо).

Учитель:
Гарна постава – це не тільки краса, а й здоров’я. Як ви 

гадаєте, це краса природна чи набута?  Що треба робити, щоб 
бути струнким? (Відповіді дітей). Висота парти має відпові-
дати зросту школяра. Сидіти треба, злегка спершись на спин-
ку парти чи стільця. Тулуб має бути розслабленим, руки в 
ліктях утворюють прямий кут, плечі опущені. Опорою для 
тулуба також мають бути ноги і спинка стільця. 

Головне для робочого місця – його зручність, достатнє 
освітлення, можливість мати під рукою все необхідне, відсут-
ність зайвих речей.
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Практична робота
1 етап
Учитель:
Кожен із вас у групі сяде за парту, а інші оцінять, чи пра-

вильна постава, чи відповідає висота парти вашому зросту. А 
потім поміняєтесь.  

2 етап (усі три групи виконують разом)
Запропонувати дітям вишикуватися вздовж стіни шкільно-

го коридору й визначити правильність постави одним одного. 
Стати біля вертикальної площини, торкаючись її потилицею, 
лопатками, сідницями, п’ятами:

1 – крок лівою ногою вперед;
2 – приставити праву ногу;
3-4 – фіксувати положення основної стійки.

Вихідне положення – те саме:
1 – присісти, торкаючись вертикальної площини потили-

цею і тулубом, руками торкнутися підлоги;
2 – фіксувати положення;
3 – стати;
4 – фіксувати вихідне положення.

3 етап (усі три групи виконують разом).
Розкласти дітям на голову мішечки з піском, визначити й 

прокоментувати правильність постави під час ходьби. 

VІ. Включення в систему знань і повторення
Руханка

Якщо хочеш буть здоровим,
Роби так… (руки вгору).
Якщо хочеш буть здоровим,
Роби так… (руки вниз).
Якщо хочеш буть здоровим,
Посміхнись і будь бадьорим!
Якщо хочеш буть здоровим,
Роби так… (повороти вправо, вліво).
Якщо хочеш буть здоровим,
Дихай так… (вдихають носом, видихають ротом).
Якщо хочеш буть здоровим,
Роби так… (крокують).
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Розучування комплексу вправ «Як мавпочки розминають 
ніжки» (вправи розучують усі три групи разом в ігровій 
зоні класу)

Жили-були ніжки 

Мавпенятко має ніжки,  Мавпенятку, не журись,
Але ніжки різні трішки: Фізкультурою займись!
Одна – ліва, друга – права. Зараз разом ми швиденько
Як робити ними вправи?  Вправи зробимо гарненько.

1. Спершу м’ячик покатаєм,
М’язи стоп порозминаєм.
Розім’ялися гарненько,
Підем далі ми швиденько.

(Дитина катає м’яча вперед – назад, спочатку однією 
ногою, потім – іншою).

2. Ось серветку маємо –
Ми її згортаємо.
Будемо ми так згортати,
Щоб до кубика дістати.

(Дитина сидить на підлозі, зігнувши ноги. Рухами паль-
ців ноги треба підтягнути під п’яту серветку, на якій ле-
жить кубик). 

3. Як серветку ми згортали,
То до кубика дістали.
Мусять ніжки відпочити,
Будем їм масаж робити.

(Дитина сидить на підлозі з витягнутими ногами – колі-
на випрямлені. Великим пальцем ноги проводить по підйому 
іншої ноги у напрямку від великого пальця до коліна). 

4. Досить нам відпочивати,
Килим мусимо прибрати.
Речі також позбирати,
І гарненько поскладати.

(Пальцями ніг дитина збирає різні дрібні предмети, роз-
кидані на підлозі і складає ці предмети з однієї купки в іншу, 
намагаючись не впустити предмет при цьому).
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5. Наші ніжки зупинились,
Мабуть, трохи вже стомились.
Треба їм відпочивати,
Будемо ми в «гусінь» грати.
В гусінь грати нам нетяжко,
Пальці ніг згинать неважко.
Щоб ви рухались швиденько,
П’ятку підтягніть гарненько,
Спершу пальці, потім п’ятка –
Ось для ніг яка зарядка!
Гусінь рухається вправно,
Нам від цього дуже гарно.

(Дитина сидить на підлозі із зігнутими колінами, п’яти 
притиснуто до підлоги. Згинаючи пальці ніг, дитина підтя-
гує п’ятку вперед до пальців, потім пальці знову випрямля-
ються (імітація руху гусені)).

6. Дуже гарно ніжки грали,
Носки й п’яти поскладали.
Треба так їх сполучити,
Щоби човника зробити.

(Дитина сидить на підлозі із зігнутими колінами й на-
магається надати ступням форму човника).

7. Хочуть наші ніжки,
Покрутитись трішки.
Будем стопи розминати:
У повітрі обертати, кола малювати.

(Дитина сидить на підлозі з випрямленими колінами. Обер-
тає стопи ніг, роблячи кола в повітрі у двох напрямках).

8. Мавпенятко має ніжки,
Що стрибають по доріжках.
Одна – ліва, друга – права.
Роблять вони вправи.
Поєднали ми носки –
Зажурились п’яти.
Мусимо і їх з’єднати.
Так по черзі вправно,
Робим вправи гарно.



23

(Дитина сидить на підлозі із зігнутими колінами. Під-
ошви ніг поставлені на підлозі), зігнуті пальці ніг спочатку 
зближуються, а потім розводяться в різні боки, при цьому 
п’яти залишаються на місці).

9. Барабанять наші ніжки, –
Хочуть рухатися трішки.
Годі нам сидіти,
Треба походити!
Потім постояти,
Ніжки порівняти.
І гайда на п’яти, –
Ходити по кімнаті.

(Дитина, сидячи на підлозі із зігнутими колінами, не тор-
каючись п’ятами підлоги, рухає стопами вгору і вниз, торка-
ючись підлоги тільки пальцями).

10. Мавпенятко з нами вправно
Розім’яло ніжки гарно!
Вправи жваві, заводні,
І для ніжок нескладні. 

(Ходіння на п’ятках).

Учитель: 
Усі ці вправи необхідно виконувати щодня, бажано по кіль-

ка разів. Чим частіше ви будете цим займатися, тим нижчим 
буде ризик появи у вас плоскостопості. Пам’ятайте, що стан 
вашого здоров’я багато в чому залежить від вас самих.

VIІ. Рефлексія діяльності 
Виготовлення колажів кожною групою окремо на задану 

тематику на початку уроку та їх подальша презентація.

На цьому етапі уроку організується самооцінка учнями 
діяльності. На завершення фіксується ступінь відповідності 
поставленої мети і результатів діяльності та намічаються по-
дальші цілі.
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Тема. Як побудовані рослини?

Мета: ознайомити учнів із будовою рослин, формувати 
вміння розрізняти органи рослин, називати їх, з’ясувати 
значущість кожної частини рослин; розвивати увагу, 
мислення, мовлення; виховувати естетичне сприймання 
рослин, дбайливе ставлення до природи.

           Хід уроку
І. Самовизначення до діяльності 
Учитель:
Діти, заплющте очі й уявіть, що ми піднімаємося по схо-

динках веселки до самого сонечка… А веселка, у свою чергу, 
приготувала вам сюрпризи – подарунки. Вони лежать у вас на 
партах… Відкривайте очі й роздивіться їх уважно. Що не так?

II. Актуалізація знань і фіксація утруднення в діяльності

ІІІ. Постановка навчального завдання 
На кожну парту до уроку вчитель кладе розрізану картин-

ку, на якій зображено частину рослини. Це можуть бути за-
гальновідомі  рослини. Завдання дітей – упізнати її й коротко 
прорекламувати за таким планом:

– Назва рослини.
– Яка вона?
– Яку користь приносить?
Учитель:
Діти, а ви помітили, які однакові слова повторював кожен 

із вас? (Діти називають слова «корінь», «стебло», «квітка», 
«плід», «листок», а вчитель фіксує їх на дошці). Отже, які б 
не були різні рослини (колір, розмір, форма,…), у них є спіль-
ні частини. Це – органи рослин. Вони для рослини важливі 
та взаємопов’язані. Це єдиний організм. Чи все ви про них 
знаєте? Поставте мету на сьогоднішній урок. 

ІV. Побудова проекту виходу з утруднення 
Учитель: 
Яку ж будову мають рослини? (Відповіді дітей). З’ясуємо 

значущість кожного органа рослини. 

Робота в групах
(Кожна група отримує зображення рослин з певним від-

сутнім органом). 
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Учитель:  
Уявіть, що до нас прилетіли інопланетяни, де немає рослин. 

Що б ви їм розповіли про  корінь рослини, стебло, листки 
і квітку. Домалюйте відсутній орган, поміркуйте та зробіть 
висновок, чи зможе рослина жити без тієї частини, яка у вас 
відсутня? Яке її значення?  

1 група
Для чого потрібне стебло? (Тримає листя і квітку).
2 група 
Для чого потрібне листя? (Ловить сонячне проміння, лис-

тям рослина дихає).
3 група
Для чого потрібна квітка? (У ній утворюються насіння і 

плоди).
4 група
Для чого потрібен корінь? (Живить рослину водою та міне-

ральними речовинами, які отримує із землі). 

V. Первинне закріплення у зовнішньому мовленні 
Гра «Впізнай орган рослини»
На картках учитель  демонструє окремі органи рослини, а 

учні мають їх упізнати. 

Дослідницька лабораторія (робота в зошиті)
Учитель: 
Складемо ланцюжок, що демонструє взаємозв’язок усіх 

частин рослини. Поєднай лініями плоди з гілочками (завд. 4, 
стор. 24). Як плід пов’язаний зі стовбуром? Де в рослин 
ховається насіння? Підпиши назви рослин, із яких ці плоди 
(завд. 6, стор. 25). На місці чого з’являється плід? Підпиши 
назви рослин, з яких ці листочки (завд. 7, стор, 25). Як листок 
пов’язаний з коренем?

Висновок. Усі частини рослини важливі та взаємопов’язані. 
Це єдиний організм. 

Фізкультхвилинка: гра-медитація
Учитель:
А тепер, діти, ми поділимося на групи й спробуємо себе 

уявити рослиною.
(Звучить ніжна мелодія).
1 група. Заплющте очі й уявіть себе деревом.



26

2 група. Заплющте очі й уявіть себе кущиком.
3 група. Заплющте очі й уявіть себе квіткою.

Що ви відчували, коли закривали очі й уявляли себе рос-
линою? (Відповіді дітей).

VІ. Включення в систему знань і повторення
Вправа «Третій зайвий»
Учитель демонструє малюнки листків: петрушки, фікуса, 

сосни. Що «зайве»? (Петрушка – тому, що її листки спо-
живають у їжу, голки сосни різняться формою, а фікус – кім-
натна рослина).

Робота в парах «Довідкове бюро»
Діти складають малюнкову довідку про те, які частини є 

в кімнатної рослини, отриманої для дослідження. Чи є в неї 
якісь проблеми (в’яле листя, …)? Складають план догляду за 
кімнатною рослиною (завд. 18, стор. 29).

VIІ. Рефлексія діяльності
Учитель:
Ви добре працювали й зараз отримаєте приз – плоди рос-

лини, а якої, дізнаєтесь, коли відгадаєте загадку.

Народжується з квітки, його всі люблять дітки.
Заліза в нім багато, рум’яне і смачне.
Ану скажіть, малята, то що ж воно таке? (Яблуко).
На даному етапі уроку організується самооцінка учнями 

діяльності на уроці. На завершення фіксується ступінь 
відповідності поставленої мети і результатів діяльності та 
намічаються цілі наступної діяльності.

Додаток 1
Дослід
Учитель:
Готуючись до уроку, разом зі своїми помічниками ми під-

готували гілочки рослин. Одну з них ми поставили у просту 
воду, а інші – у воду, підфарбовану синькою. Розгляньте їх 
уважно. Що цікавого ви помітили? Чому гілочки, які стояли 
в підфарбованій воді, стали всередині такого ж кольору, як 
і вода у склянці? (Вода від кореня по стеблу рухається до 
листків).
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Додаток 2
Хто найголовніший?

Засперечалися якось частини рослини: хто з них найголо-
вніший? 

Корінь: «Я тут найголовніший! Я укріплюю рослину в 
ґрунті, я напуваю її водою й годую мінеральними солями. Та 
що рослини – я і людей, і тварин годую! Та ще й лікую іноді. 
Буває, майстри з мене таку красу роблять, що й на міжнарод-
ні виставки потрапляю! Тільки те, що я першим із насіння 
з’являюся, говорить про мою важливість!».

Лист (заперечує): «Подумаєш! Ти, кореню, живеш у тем-
ряві, та ще й за мій рахунок. Це я готую для рослини по-
живні речовини, уміло використовуючи сонячну енергію. Це 
я підказую людям, коли рослину треба полити, підгодувати, 
укрити. Можу я годувати, лікувати й тварин, і людей. Та й 
дихається поряд зі мною легко! А тебе, корене, я можу вирос-
тити й сам».

Стебло (обурюється): «Ой, які ж ви важливі! А що б ви 
без мене робили? Ні корінню без мене не жити, ні листю. Це 
ж мої тоненькі трубочки-волокна пересилають поживні речо-
вини й воду по всій 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 листям та розташовую так, щоб усі сонечко побачили».

Квітка (здивовано): «Які ви наївні, сперечаєтеся, хто з вас 
найголовніший... 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, 
– усе це піклування про мене. Буде квітка – буде насіння, а 
отже, буде й рослина».

Насіння: «Ваші суперечки пусті. Я – найголовніше! Усе, 
що ви взяли з ґрунту, повітря, води, – усе це для мене, щоб 
я дозріло, дало життя новій рослині. Із мене розвинеться й 
корінь, і стебло, і листя, і квіти, і плоди, і нове насіння!».

Додаток 3
Подарунок мамі

Один знайомий хлопчик захотів зробити матусі подарунок. 
Він вирішив зібрати в лісі букет квітів. Матуся так любить 
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квіти! Коли він попросив батька сходити з ним до лісу, щоб 
зірвати квіти, той похитав головою і пояснив хлопчикові, що 
лісові квіти краще не рвати: по–перше, не можна руйнувати 
лісове довкілля; по-друге, лісові, лугові квіти швидко в’януть 
і гинуть. Окрім смутку, матуся нічого не відчує. Можна купи-
ти квіти на базарі, вони спеціально вирощуються для людей.  
«Але я хотів, щоб мої квіти стояли дуже довго і приносили 
матусі  радість», – сказав  хлопчик. «Тоді в мене є ідея»,– 
сказав тато… 

Учитель:
Яка ідея, на вашу думку, виникла в тата? (Так, подарува-

ти мамі кімнатну рослину). А чим же татусева ідея краща, 
ніж зірвати букет лісових квітів? Які рослини називаються 
кімнатними? Які кімнатні рослини ви знаєте? Для чого їх 
утримують удома, у школі, у дитячих садочках, в офісах?

Тема. Що росте в лісі, саду та на городі?

Мета: ознайомити учнів із різноманітним світом рослин; 
учити порівнювати дерева, кущі, трав’янисті рослини; роз-
вивати мовленнєві вміння, мислення; виховувати допитли-
вість, інтерес до вивчення рідної природи.

Хід уроку
І. Самовизначення до діяльності 
Вправа «Вітальня» 
Учитель:
Треба разом привітатись:
– Добрий день! (Учасники гри відповідають).
 Дружно, голосно сказати:
– Добрий день! Вліво, вправо поверніться, туди-сюди по-

сміхніться!
– Добрий день! Поплескайте в долоні.
– Добрий день! Дружно, всі, не відставайте!
– Добрий день!

II. Актуалізація знань і фіксація утруднення в діяльності 
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ІІІ. Постановка навчального завдання 
Гра «Так чи ні?»
Учитель:
Я знаю, що ви дуже любите грати в ігри. Пропоную пограти 

в гру «Так чи ні?». 

– Кульбаба має жовті квіти? (Так). 
– Плід яблуні – каштан? (Ні). 
– Шипшина – це кущ? (Так). 
– Дерева мають м’яке соковите стебло? (Ні). 
– М’ята – це трава? (Так). 
– Гладіолус – це дерево? (Ні). 
– Калина має червоні ягоди? (Так).
– Дині ростуть на деревах? (Ні). 
– Смородина – це кущ? (Так). 
– Береза має червону кору? (Ні). 
– Дуб – це дерево? (Так). 
Скажіть, чи можна згадані рослини об’єднати  в одну гру-

пу? Чому? А на які групи можна поділити ці рослини? По-
ставте мету на сьогоднішній урок. (Відповіді дітей). 

IV. Побудова проекту виходу з утруднення  
Які уявлення виникають у вас, коли ви чуєте слова «тра-

ва», «кущ», «дерево»? (Відповіді дітей). А чи снилось коли-
небудь вам, діти, що ви літаєте? Заплющте очі, уявіть себе 
пташкою, яка спускається з небесних вершин на землю. Які 
рослини ви  чітко бачите  першими? (Ялину, горобину, бере-
зу, сосну). Як одним словом назвати ці рослини? (Дерева). 
Дерева високі, тому ви побачили їх першими. Для того, щоб 
побачити рослини, нижчі на зріст, доведеться спуститися 
нижче. Уявіть, що ви залетіли до саду. Що ви тут побачи-
те, крім дерев? (Малину, смородину, аґрус, кульбабу, подо-
рожник). Смородина, аґрус, малина – це кущі. Порівняйте, 
чим відрізняються в природі дерева й кущі? (Висотою, й фор-
мою). Чи може дерево бути нижче, ніж кущі? (Так, може).  
Наведіть приклад. Порівняйте стебла дерев і кущів. (У дерев 
один дерев’янистий стовбур, гілки дерева починаються на 
деякій відстані від землі й утворюють крону. У кущів від-
сутнє спільне стебло, але в них є кілька дерев’янистих сте-
бел із гілками, що починаються відразу від землі). Назвіть 
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трав’янисті рослини, що ростуть у саду. Чи може трав’яниста 
рослина бути вищою, ніж дерево? Наведіть приклади.  По-
рівняйте різні трав’янисті рослини. Які рослини належать 
до групи «трави»? (У трав’янистих рослин одне або кілька 
недерев’янистих, тобто зелених, стебел. Ми знаємо багато 
рослин із зеленими стеблами). 

Фізкультхвилинка 
Трава низенька-низенька,
Дерева високі-високі.
Вітер дерева колише, гойдає,
То вліво, то вправо нахиляє.

Дерева не гнуться –
До сонечка хочуть тягнуться.
Виростуть високі, гарні і стрункі,
Як у нашім класі діточки усі!

V. Первинне закріплення у зовнішньому мовленні
Учитель:
Знайдіть на малюнку дерева, кущі, трави (завд. 1, стор. 30). 

Зафарбуйте кружечки біля малюнків дерев зеленим кольо-
ром, кущів – жовтим, трав – блакитним кольором. 

Вправа «Стоп-кадр»
Учитель пропонує  дітям уявити себе фотографами та склас-

ти опис рослини, яка справляє на кожного з них найбільше 
враження. А потім  зробити її світлину за однією з головних 
ознак (завд. 2, стор. 30). 

Групова робота «Дослідницька лабораторія»
Учитель:
Діти, чи  звернули ви увагу  на те, що похолодання – при-

чина змін у житті рослин. Із приходом осені багато трав, роз-
сіюючи насіння, гинуть. У деяких гине наземна частина, але 
залишається коріння, яке навесні дає рослинам життя. У де-
рев і рослин опало листя, але збереглися наземна частина й 
коріння. Багато дерев і кущів розсіяли своє насіння: дуб – 
жолуді, клен, липа – крилатки. Із насіння виростуть молоді 
деревця – життя триває. 

Учитель ділить дітей на групи, які виконують дії на основі 
власних спостережень:
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1 група досліджує, з яких дерев листя вже опало, а які де-
рева залишилися зеленими;

2 група досліджує, як кущі готуються до зими;
3 група досліджує, які зміни відбулися з трав’янистими 

рослинами.

Вивчення пісні «Ходить гарбуз по городу» 
та її театралізація
Учитель демонструє учням мультиплікаційний запис 

пісні «Ходить гарбуз по городу» (https://www.youtube.com/
watch?v=rGUHA9HWQsI). Говорить із дітьми про персонажів 
мультиплікаційного запису пісні, їхні дії, настрій та емоції.  
Пропонує вивчити цю пісню й театралізувати її. 

Учитель: 
Діти, виберіть і розфарбуйте те, що вирощує на городі лю-

дина (завд. 7, стор. 31). Подумайте, про що могли б шепотіти 
овочі на городі? Складіть власну коротку розповідь і розка-
жіть однокласникам. 

VІ. Включення в систему знань і повторення  
Рухлива гра «Зберемо врожай»
Діти діляться на три команди. Команди знаходяться за 

лінією старту. Біля кожної команди є порожній кошик. Біля 
дошки лежать муляжі овочів, фруктів і т. д. Завдання – 
перенести свій «урожай» до кошика (перша команда – що 
росте в саду, друга команда – що росте на городі, третя 
команда – що росте в лісі). Перемагає та команда, яка 
найшвидше виконає це завдання. 

Гра «Відгадай плід за запахом і смаком»
Завдання: із заплющеними очима скуштувати кілька осін-

ніх плодів, назвати їх і визначити характерні ознаки смаку. 
Гра продовжується доти, доки всі охочі не покуштують осін-
ній плід. 

Робота в парах 
Гра «Я – спостерігач»
Кожна дитина отримує частинку пазла рослини й шукає 

свою пару, складає пазл і розпізнає його. У парі діти  пови-
нні відшукати якнайбільше ознак рослини і довести, до якої 
групи вона належить.
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VIІ. Рефлексія діяльності
Учитель пропонує  учням  створити лепбук – інтерактивну 

книжку, яку вони будуть заповнювати впродовж тижня, про-
сить дітей написати елементарне повідомлення про те, що на 
занятті їх вразило, зацікавило, запам’яталося, за допомогою 
умовних позначок – малюнкового письма. Наголосіть, що на 
роботі потрібно вказати своє ім’я та прізвище. (Діти викону-
ють завдання й прикріплюють свої повідомлення на лепбук.)

Додатковий матеріал
Загадки

Навесні цвітуть, мов свічі,
Заглядають сонцю в вічі,
А під осінь ті свічки
Вдягнуть з голок кожушки. (Каштан).

Я на сонце дуже схожа
Золотиста, ніжна, гожа.
Рано-вранці розквітаю.
Ніби сонечко, я сяю.
Відгадати вам неважко,
Що за квітка я? (Ромашка). 

На кущах росте низенько
Оця ягідка кисленька.
Рвеш, так не подряпай ручки,
Бо на тих кущах колючки. (Аґрус).
У сукні зеленій стою цілий рік,

Чи сонечко світить, чи падає сніг…
Голок багато в ґаздівстві тримаю,
Тільки не шию і не вишиваю. (Ялинка).

Тисячу синів він має,
Всім їм шапочки справляє. (Дуб).

І красива, і пахуча,
Квітка ця, на жаль, колюча. (Троянда).

Намистиночки малі
Стебло тягнуть до землі. (Конвалія).

Я тримаю у долоні намистиночки червоні.
Ягідка ця кислувата,
На кущі їх так багато! (Порічка).
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Лист різьблений з оксамиту,
Соком ягідка налита.
А для хворої дитини
Кращі ліки – чай з... (малини).

Цвіте синьо, лист зелений,
Квітник прикрашає,
Хоч мороз усе побив –
Його не займає. (Барвінок).

Стоїть, колихається,
Головою величається,
А торкнеш – кусається. (Будяк).

Зубів не має, а кусає. (Кропива).
Влітку в шубі, взимку – в шапці. (Дерево).

Що за диво? На гіллі
Їжачки ростуть малі.
В них гостренькі колючки
Та зелені кожушки. (Каштан).

Ноги на полі, середина надворі, голова на столі. (Корінь, 
стебло, насіння).

Довгий, зелений, добрий солоний,
Добрий і сирий, хто він такий? (Огірок).

І печуть мене, і варять мене,
І їдять, і хвалять, бо я добра. (Картопля).

Сидить баба на грядках,
Вся закутана в хустках. (Капуста).

Сидить Марушка в семи кожушках,
Хто її роздягає, той сльози проливає. (Цибуля).

Дівка в коморі, а коса надворі. (Морква).
Що то за голова, що лише зуби й борода? (Голова часнику).

Без рук, без ніг, а вилізе на пліт. (Гарбуз).
Били мене, били, на шматочки порвали,
У воді мочили, по траві валяли.
Одну половину з кашею поїли,
Другу половину – на плечі наділи. (Коноплі).

Заглядає у віконечко
Зрощене з зерняток сонечко. (Соняшник).
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Росту при дорозі, всім допомагаю,
Лікар я для тих, хто опіки має. (Подорожник).

Сам червоний, сахаристий,
Жупан зелений, оксамитний. (Кавун).

Червона, солодка, запашна,
Росте низько, до землі близько. (Полуниця).
Мене любить кожна юшка, називаюся... (петрушка).
Є рослина в нас така, що від неї кінь скака. (Овес).

Хвилинка-цікавинка
1. Чому берези білі?
Береза відрізняється від інших дерев білизною кори. Чому 

ж кора біла? Якщо зняти з дерева шматочок кори, то на паль-
цях залишиться щось схоже на білий порошок. Ця речовина 
називається бутенін, вона й надає корі беріз білого кольору.

2. Чому кропива пекуча? 
Листки та стебла кропиви вкриті безліччю жалких волос-

ків, у яких знаходиться їдка пекуча рідина. Коли ми торка-
ємося листка, волосок протикає шкіру, верхня частина його 
відламується, і до ранки потрапляє ця пекуча рідина.

Тема. Чим нас Природа пригощає?

Мета: ознайомити учнів із лікарськими рослинами, гриба-
ми та ягодами і значенням для людини; формувати інтерес 
до лікарських рослин; розвивати спостережливість, увагу; 
виховувати бажання вивчати лікарські рослини, гриби та 
ягоди своєї місцевості.

Хід уроку

І. Самовизначення до діяльності 
Вправа «Подарунок»
Учитель пропонує дітям стати в коло й «подарувати» сусі-

дові поруч зліва «подарунок», зобразивши його за допомогою 
міміки й жестів. Вправа продовжується доти, доки всі діти не 
«подарують» свої «подарунки». Допускається підказка, але 
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така, у якій не міститься назви даного предмета, а тільки 
його опис. 

II. Актуалізація знань і фіксація утруднення в діяльності      

ІІІ. Постановка навчального завдання
Учитель ділить учнів на групи і дає кожній з них зобра-

ження із дарунком природи у вигляді пазликів. Завдання для 
дітей: скласти пазлики й визначити, кому природа дарує цей 
дарунок. 

Учитель:
Діти, чи завжди правильно ми знаходили власника пода-

рунку? (Відповіді дітей). Поставте мету на сьогоднішній урок.

IV. Побудова проекту виходу з утруднення 
Учитель:
Сьогодні ми з вами на уроці будемо шукати «дарунки 

природи». Кожен з вас отримує аркуш паперу, на якому 
є чорно-біле зображення дарунків природи. Ви повинні 
розмалювати їх відповідними кольорами. Якщо ви знаєте 
інші дарунки природи, а їх немає на малюнку, то варто 
домалювати їх самостійно. 

V. Первинне закріплення у зовнішньому мовленні
Учитель:
Послухайте, як друзі ходили в ліс за дарунками. Чи вдало-

ся їм знайти дарунки? Чому?

Як ми з другом в ліс ходили
У лісі з другом ми йдемо, 
Співаємо та кричимо.
«Хто ви?!» – сорока нам тріщить. 
«Тікайте з лісу! – верещить, – 
Злякали ви тварин усіх, 
А це не жарти і не сміх!» 
Та не зважаєм ми на це, 
З гнізда взяли чиєсь яйце.
Мій друг гілки ламає,
А я нору шукаю... 
Знайшов я нірку! 
Хто ж там в ній?
Ой! Мабуть, хтось великий, злий,
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Бо він гарчить, бо він шипить… 
Ой! Ой! Він може і вкусить! 
Ні, я не хочу гратись так,
Пішли ми далі, в березняк.
Аж тут мурахи! Все снують: 
То бігають, то щось несуть. 
Ми гілкою в мурашник – раз! 
Ну, а вони тоді на нас!
Мурашки лізуть в око, в ніс, 
Кричать: «Покиньте швидше ліс!
А то ми прийдемо до вас, 
Тоді вже стережіться нас!» 
Ми з другом з лісу ледь втекли
І більше в ліс цей не пішли!

Яких дарунків, на вашу думку, не знайшли діти? Які 
дарунки нам може приготувати ліс-чарівник? Складіть про 
це віршик (завд. 1, стор. 38). А про які дарунки природи йде 
мова в цьому вірші?

В школах дзвоник продзвенів,
Школярів дім знань зустрів.
В лісі виросли грибочки, 
У опеньках всі пеньочки…

Які гриби збирають восени? Допоможи їжачку назбирати 
їстівних грибів. Придумай правило збирання грибів (завд. 5, 
стор. 40). Допоможи впізнати дарунки осені, які збирають у 
полі.

Що нам осінь принесла?
Принесла я вам пшениці, 
Будуть гарні паляниці!
Принесла вам гречку, діти,
Кашу будемо варити. 
Я на зиму назбирала
І городини запас!
Буде борщ смачний у нас!
А як піде дощ із неба? 
Ой! Дощу нам всім не треба…

Фізкультхвилинка «Дощик»
Зашумів вітер (діти потирають долоні).
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На землю почали падати поодинокі крапельки (діти кла-
цають пальчиками).

Дощ стає сильнішим (діти плескають долонями по ногах).
Загриміло (діти тупають ногами, далі всі рухи викону-

ються у зворотньому порядку). 

Робота над загадками (завд. 2, стор. 38)

Учитель: 
Наша земля надзвичайно багата на чудодійні дари Приро-

ди. Відгадайте їх та намалюйте відгадки.

Виросли на лузі
Сестрички маленькі.
Очки – золоті,
А вічки – біленькі. (Ромашки).

Ромашки використовують при хворобах шлунку, кишків-
ника. Відваром із ромашки користуються для промивання 
гнійних ран. Ромашка – це квітка ніжності, чистоти. Є деко-
ративні, польові, а є лікарські ромашки. Вдихніть її аромат – 
лікарську ромашку можна впізнати за запахом. Коли болить 
горло при застуді, дуже добре полоскати його відваром квітів. 
Ромашка лікує маленьких дітей: їм можна давати пити напій 
із ромашки, коли в них болять животики, а хворі очі корисно 
промивати цим настоєм. Ось яку силу має ця тендітна квітка!

Сонечко в траві зійшло,
Усміхнулось, розцвіло.
Потім стало біле-біле
І за вітром полетіло. (Кульбаба).

У давнину її вважали «еліксиром життя». У її листках 
багато вітамінів. З неї готують салати. Настій кульбаби – 
чудовий засіб від опіків.

Хвилинка-веселинка
Кульдід

Вітер біг повз очерет     У дідів лише бува
І з кульбаби здув берет.     Отака-но голова.
Здивувалася Лариса:      Тож її назвати слід
– Голова в кульбаби лиса?     Не кульбаба, а кульдід!

Розгадати, як ми насправді називаємо ці рослини, допоможе 
кросворд (завд. 3, стор. 39).
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Викупана в сонечку,
Стоїть донечка.
Бджоли сонячний медок
Дістають з її квіток. (Липа).

Її цвіт – найпопулярніший потогінний і жарознижуваль-
ний засіб. Цвіт сушать, заварюють і п’ють, як чай.

Що то за рослина,
Що вбиває звіра? (Звіробій).
Хто до неї доторкнеться, 
як ужалений сахнеться. (Кропива).

Чудодійний засіб для полоскання волосся. 
Як листки її пом’яти –
Добре чути запах... (м’яти)

Гризла білочка горішки,
Заболіли зуби трішки.
Що порадимо від зубного болю? (М’яту, материнку).
Допоможіть мені впізнати інші лікарські рослини нашої 

місцевості.

На просторах поля золотого
Сині зірочки тремтять,
Мов шматочки неба голубого,
Виграють, виблискують, горять. (Волошки).
Волошки використовують при хворобах нирок і сечового 

міхура, при підвищеній температурі, для примочок на очі.
Хоч трава ця і гірка,
Користь неабияка! (Полин).

У народі його здавна вживали як жарознижувальну, крово-
спинну, жовчогінну рослину. Відвар полину поліпшує апетит.

Бородавки зчистить з тіл,
Звідси й назва – ... (чистотіл).
Ліг пластом біля дороги,
Бо розкидав руки-ноги. (Подорожник).

Гра «Корисні поради»

VІ. Включення в систему знань і повторення 
Учитель:
1. Цілу нічку лисеня не змикало оченят.
– З чого зварити відвар, щоб лікувати очі? (З ромашки).
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2. Козенята похворіли,
Бо холодну воду пили.
Що порадимо козенятам? 
(Полоскати горло ромашкою, материнкою).
Гра «Упіймай назву лікарської рослини»
Учитель:
Упіймайте назву лікарської рослини оплеском. Поясніть її 

чудодійні властивості.

Рве Мар’янка у торбинку
Подорожник, материнку.
Петрик, Оля і Дем’янко
Накопали валер’янки. 

Читання й обговорення оповідання Бориса Вовка «Квіткова 
аптека»
Мишко з дідусем мало не щодня бувають у лісі. Дідусь 

тут, як удома. Усе знає: де треба шукати ягоди, де ховаються 
гриби, добре знається на травах і квітах. Якось дідусь сказав, 
що ліс – то зелена аптека. І цим дуже здивував Мишка. 
Зелена аптека? Чому це ліс – аптека? А дідусь усміхнувся та 
й мовив:

– Почекай, онучку, побачиш, чому.
Ідуть вони лісом навесні – квітнуть конвалії. Дід і каже:
– Придивись-но, Михайлику, до цієї квітки. Гарненька, 

духмяна та ще й цілюща. З неї ліки готують. Для тих, у кого 
серце хворе.

Ідуть лісовою стежкою дідусь з онуком улітку.
– Придивляйся до квіток, до трав, онучку, придивляйся! 

Бачиш, деревій цвіте, а отам, де метелик, лісові калачики. 
Великої цілющої сили й ці квіти.

Ось на краєчку стежки помітили листя подорожника. Дід 
зупиняє онука:

– Обережніше ступай, Мишку, та запам’ятай: ця рослина 
до стежок і доріг тулиться. Тому й зветься подорожником. 
Непоказний він, а людині справжній друг. Знадобиться 
зупинити кров, загоїти рану – стане подорожник у пригоді. 
Бачиш, як багато цілющих трав, квітів у лісі? Тепер розумієш, 
чому ліс називають зеленою аптекою? 

VIІ. Рефлексія діяльності
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Тема. Хто живе поруч із нами? 

Мета: закріплювати знання дітей про значення тварин для 
людини; сприяти формуванню уявлень учнів про тварин 
«живого куточка» та правила догляду за ними; засвоїти 
норми етичного, морального ставлення людини до природи;  
розвивати практичні вміння й навички спостереження за 
життям тварин у «живому куточку» і вдома;  виховувати 
відповідальність за тих тварин, життя яких залежить від 
уваги й догляду за ними з боку людини.

Хід уроку
І. Самовизначення до діяльності
Вправа-енергізатор «Передай імпульс»
Учитель: 
Діти, утворіть коло, візьміть один одного за руки та пере-

дайте свою позитивну енергію доброти й радості один одному. 

II. Актуалізація знань і фіксація утруднення в діяльності
Гра «Яка тварина заблукала?»
Учитель: 
Розгляньте ілюстрації на дошці. Назвіть тварину, яка є за-

йвою в кожному рядку. Поясніть свій вибір. У чому полягає 
особливість цих тварин?

Ведмідь, лисиця, білка, котик.
Вовк, їжак, собака, козуля. 

ІІІ. Постановка навчального завдання
Виконання малюнка «Мої улюбленці» (завд. 10, стор. 47)

Учитель: 
Діти, чи є у вас домашні тварини? Розкажіть, будь ласка, 

як ви доглядаєте за своїми тваринками. Чи спостерігали ви за 
ними? Розкажіть про власні спостереження. В одній із шкіл 
діти зробили живий куточок. Відгадайте, хто живе в них у 
класі?

Гострі зуби у кота,    Свинка, але не з хліва,
Відкусив він їй хвоста    Мишка, та не польова. 
А вона йому на те:   Їсти просить і вночі –
«Завтра хвіст мій відросте».  Булку, хлібчик, калачі...
 (Ящірка).     (Морська свинка).
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Я веселенький звірок,      По садочку біг голкатий,
Стриб з ялинки на дубок!       Я хотів його спіймати,
Гризу я горішки,        Він злякався, «Фр-р!» – сказав. 
Гриби та шишки.        І клубком колючим став.
  (Білка).    (Їжак).
Як веселка кольоровий,       Як маленький – дзявкотить,
Має здібності до мови.      Як великий – гавкотить.
Слово птаху лиш скажіть,      Може дім охороняти
Він його повторить вмить.      Та чужинців відганяти.
  (Папуга).      Давня вовкова родина,
         Та найкращий друг людини.
       (Собака).
Ніжно лащиться до ніг,      Народилось їх багато, 
У нашийнику від бліх.      Є в них мама, є в них тато. 
Довгі вуса, пишний хвіст,      Менші, ніж заморські свинки, 
Муркотіти має хист!       Ці пухкі малі тваринки.
  (Котик).    (Хом’яки).

Учитель:
Яких тварин ви хотіли б мати в живому куточку у вашо-

му класі? Намалюйте в зошиті свого домашнього улюбленця 
і презентуйте власні малюнки. Від імені свого домашнього 
улюбленця розкажіть про те, що йому подобається в житті, а 
що б він хотів змінити. Чи завжди ми знаємо, як доглядати 
за домашніми улюбленцями? За що хатні улюбленці вдячні 
нам? (Відповіді дітей). Поставте мету на сьогоднішній урок. 

IV. Побудова проекту виходу з утруднення
Робота в групах
(Створення колективного панно в техніці «колаж». Клас 

ділиться на дві групи).
Учитель:  
Перед вами – малюнки різних тварин. Ви повинні розселити 

їх у потрібне місце: І група – у тераріум, ІІ група – в акваріум. 

Грайливі, казкові, 
Різнокольорові.
Плавають, пірнають,
В акваріумі проживають.
Як їх називають?   
  (Акваріумні рибки).
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Учитель:
Розфарбуйте акваріумних рибок (завд. 2, стор. 43). Бать-

ківщина більшості акваріумних рибок – теплі країни. Тому 
в нас вони можуть жити тільки в акваріумі. Чи спостерігали 
ви за рибками, які живуть в акваріумі? Розкажітъ про влас-
ні спостереження. Прочитайте, як вони називаються. Як ви 
думаєте, чому? Що потрібно їм для життя? Як доглядають за 
жителями акваріума? (Потрібно вчасно годувати рибок, слід-
кувати за чистотою води…).  Якби ви були царицею акваріу-
ма, що б ви побажали? Складіть діалог (завд. 5, стор. 44).

Станція «Ігроленд» (учні імітують поведінку тварин) 

Всі  звірятка на полянку                                                                                                              
На зарядку вийшли зранку.
Знають всі давно, малята, 
Любить котик пострибати, 
Вигнути дугою спинку, 
Потягнутись на хвилинку. 

Цуценятко не дрімає: 
Лапки вгору підіймає
Ногу вліво, ногу вправо,
Фізкультурні робить вправи. 

Папужка теж не ловить гав: 
Крильця в боки він підняв, 
Вгору-вниз ними махає, 
Наче в джунглях він літає. 

Хом’ячок і морська свинка 
Роблять вправи фізхвилинки. 
Їм на місці не сидиться, 
Швидко бігають по клітці. 

Рибки пірця піднімають 
І повільно опускають. 
З друзями ми відпочили                                                                                                              
І за парти дружно сіли.

V. Первинне закріплення у зовнішньому мовленні 
Робота в парах «Відгадай, хто я?»
Діти по черзі описують тварину, яка живе в них удома, не 

називаючи її. Другий учень відгадує, хто це.



43

VІ. Включення в систему знань і повторення
Учитель:  
Домалюйте домівки домашнім улюбленцям і придумайте 

їм клички (завд. 9, стор. 46). 

Учитель:  
Настав час відпочити.
– Якщо ви любите свого домашнього улюбленця, то встань-

те з-за своїх парт.
– Якщо ви не ображаєте його, то плесніть 3 рази в долоні.
– Якщо ви піклуєтесь про нього, то нахиліться вліво, а тоді 

вправо.
– Якщо у  вас болить душа, коли бачите скривджену тва-

рину, то покладіть руку на серце.
– Якщо ви часто милуєтесь домашньою тваринкою, то по-

верніться навколо себе.
– Якщо дружите й живете з домашнім улюбленцем у зла-

годі – весело посміхніться один одному.

Конкурс на кращу розповідь 
про цікавий випадок із життя домашнього улюбленця

VIІ. Рефлексія діяльності
Робота в парах. Гра «Улюблені характери»
Учитель: 
Напишіть на листочках. Поясніть свої думки.

1. Хто серед домашніх улюбленців найголовніший?
2. Хто серед домашніх улюбленців найхитріший?
3. Хто серед домашніх улюбленців найсильніший?
4. Хто серед домашніх улюбленців найсміливіший?
5. Хто серед домашніх улюбленців найдобріший?

Додатковий матеріал
Про що повинен подбати хазяїн, щоб його домашнім улю-

бленцям було зручно й комфортно в людській оселі? 
Собакам не можна давати шоколад, бо він отруйний для 

них. Не можна давати торти, печиво, цукор, бо це може 
викликати сльозотечу і нагноєння очей. 

Котам необхідне різноманітне харчування: м’ясо, риба, 
сир, вівсяні пластівці, вітаміни. У певному місці завжди 
повинна стояти мисочка з чистою водою. 
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Клітка для папуги повинна бути просторою та зручною. 
Птах має вільно махати крилами, не зачіпаючи стінок 
клітки. У клітці треба встановити поїлку, годівницю, купіль, 
мінеральний камінь та іграшки. 

Житло морських свинок слід тримати в чистоті, постійно 
міняти тирсу, покласти сіно. Бажано покласти в житло свин-
ки великий камінь – з нього тваринка оглядатиме свої воло-
діння й точитиме об нього пазурі. 

Клітка для хом’ячка повинна бути металевою, бо він 
спритно гризе дерево. Треба, щоб у клітці були сіно й папір 
для гнізда. Для тваринки важливо більше рухатися, щоб не 
розтовстіти. 

Дуже важливо, щоб рибки не переїдали, а корм не зали-
шався на дні. На сніданок давати сухий корм, на вечерю – 
живий. Треба регулярно міняти воду, але тільки частину, бо 
чиста вода шкідлива для рибок.

Станція «Чомусиків»
1. Чому собаки махають хвостом? 
Собаки махають хвостом у правий бік, коли чимось задово-

лені, а якщо їх щось не влаштовує, то їхній хвіст відхиляється 
вліво. 

2. Чому коти люблять ловити мишей? 
В організмі мишей міститься багато сірки. А сірка необ-

хідна котам для того, щоб їхня шерсть була густою й добре 
росла. 

3. Чому папуги мають таку назву? 
У середні віки багато цих балакучих птахів жило у Ватикані. 

Там їх називали «папа галл», що означає «папський півень». 
Звідси й назва – папуга. 

4. Чому морські свинки не плавають? 
Морські свинки – гризуни, живуть на суші далеко від 

моря. А морськими їхназвали тому, що привезли їх до нас 
із-за моря.

5. Чому взимку хом’яки сплять?  
Хом’яки – гризуни, у природному середовищі вони впада-

ють у зимову сплячку, як їжаки, ведмеді й борсуки. 
6. Чому не можна підсаджувати маленьких рибок до до-

рослих? 
Дорослі риби можуть прийняти малят за корм і з’їсти.
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Тема. Хто такі дикі тварини? 

Мета: розширити й уточнити знання учнів про різнома-
нітність тварин, середовище їхнього існування; розкрити 
цінність тварин для людини; розвивати вміння спостеріга-
ти за тваринами, порівнювати та групувати їх; виховувати 
гуманне ставлення до тварин. 

Хід уроку
І. Самовизначення до діяльності
Вправа «Гра в ролях»
Учитель: 
Усі тварини чимось особливі: лисиця руда, ведмідь – кли-

шоногий. Витягніть із мішечка картку із зображенням твари-
ни. Розкажіть про її особливість і неповторність від імені тва-
рини. (Діти стають у коло, передають один одному мішечок 
із картками та презентують свою тварину).

II. Актуалізація знань і фіксація утруднення в діяльності
ІІІ. Постановка навчального завдання
Учитель: 
Діти, чи завжди вам вдавалося охарактеризувати свою тва-

рину? (Відповіді дітей). Поставте мету на сьогоднішній урок. 

IV. Побудова проекту виходу з утруднення
Робота над загадками. «Хвилинка-цікавинка»
Учитель: 
Відгадайте загадки та знайдіть у них підказки про суттєві 

ознаки тієї чи іншої тварини. Назвіть їх.

Не ходжу, а скачу я:       Гостроносий і малий,
Через поле навмання       Сірий, тихий і незлий. 
Обігнав би я й коня.      Вдень ховається вночі
Я страшенний боягуз,      Йде шукать собі харчі.
Всіх на світі я боюсь.       Весь із тонких голочок. 
  (Заєць).  Як він зветься?... (Їжачок).

Я руда, низького зросту, 
Хитра я і довгохвоста.
На курей я вельми ласа –
В них таке смачненьке м’ясо…
Вовку-брату я сестриця,
Кличуть всі мене ... (лисиця).
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Буркотливий, вайлуватий,  За вікном летить сніжок,
Ходить лісом дід кошлатий:  Піднялася віхола.
Одягнувся в кожушину,   Але бачу я пташок,
Мед шукає і ожину.   Що сидять під стріхою!
Літом любить полювати,  Чи-чив-чив, чив-чив-чив-чив!
А зимою – в лігві спати.   Хто співати їх навчив? 
Як зачує він весну –   Сірі пташенята ці
Прокидається від сну.  Звуться, діти, ... (горобці). 
  (Ведмідь).
Він ікластий і сердитий,  Які ноги заввишки,
Дуже любить землю рити.  Такий ніс завдовжки. 
Жолуді весь час шукає   Хату на хаті має, 
Й малюків смугастих має.  Всім жабам рахунок знає.
  (Кабан).    (Лелека).
Я – крилатий,   Без води не може жить
Я – пухнастий,    Має рот, та все мовчить.
Золотистий і смугастий.     (Риба).
Над лужком танок веду,   У зеленому жакеті
Дзвінко, весело гуду.   Репетує в очереті. 
  (Джміль).    (Жаба).

Хто таку тварину знає:
губить хвіст, коли тікає.
Не шукає й не пита,
Хто знайшов її хвоста.
Бо секрет для себе має –
Хвіст швиденько відростає. (Ящірка).

Робота в парах. Гра «Відгадай тварину»
Учитель:  
Працюючи в парі, придумайте загадку про будь-яку 

тварину (завд. 6, стор. 50) за таким зразком: улітку їсть 
траву, а взимку, коли сніг глибокий, їсть гілки кущів, кору 
дерев. Дуже швидко бігає та стрибає. У нього багато ворогів. 
Це й лисиці, і вовки, і собаки, і хитрі птахи, і мисливці. Один 
його порятунок – швидкі ноги. (Заєць).

Замість шерсті його тіло вкрито голками, яких шість-
вісім тисяч. Нічна тварина. Полює на змій, мишей, жаб за 
допомогою нюху. Наколює на голки лісові яблука для того, 
щоб кислий сік, який стікає по голках на шкіру, виганяв бліх. 
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Ці комахи-паразити дуже дошкуляють їм, а лапою дістатися 
до них вони не можуть. (Їжачок).

При перестрибуванні з гілки на гілку ці тваринки долають 
відстань до 15 метрів, хвіст при цьому слугує їм за парашут. 
Харчуються горіхами, насінням шишок, жолудями, грибами, 
бруньками з дерев. Один такий гризун може запасти до 2 ти-
сяч грибів, переважно маслюків. (Білочка).

(Діти складають загадки і презентують їх перед класом).

V. Первинне закріплення у зовнішньому мовленні
Групова робота. Вправа «Як тварини готуються до зими?»
Кожна група повинна підібрати тварин і розповісти про 

особливості їхнього життя взимку за такими ознаками:
1 група – тварини, які сплять цілу зиму; 
2 група – тварини, які зимують у теплих краях; 
3 група – тварини, які запасаються харчами;
4 група – тварини, які не змінюють своєї поведінки. 

Кросворд для кмітливих

3 Ш 6 К

И А 7 К
2 П Ш 4 Ж Ж О

1 С І К И 5 К А Н

Т В А Р И Н И

Р Е Р А Т К

А Н Ф

У Ь

С

1. Найбільший птах? (Страус).
2. Хто всіх зранку будить? (Півень).
3. Яка пташка виводить пташенят будь-якої пори року?
     (Шишкар).
4. Найвища тварина? (Жираф).
5. Найбільша тварина? (Кит).
6. Хто спить униз головою? (Кажан).
7. У кого вуха на ногах? (Коник).
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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!

VІ. Включення в систему знань і повторення 
Сюжетно-рольова гра «Зустріч тварин напередодні зими» 
Учитель: 
Уявіть собі, що на лісовій галявині в теплий осінній день 

зустрілися різні представники тваринного світу (учитель про-
понує дітям різні маски тварин). Їх усіх турбує прихід зими. 
Подумайте, про що могли б поговорити між собою тваринки з 
огляду на такі клопоти. (Діти в ролі тварин будують діалоги).

Учитель: 
Спостерігаючи за особливостями тварин, людина може 

створювати прототипи різної техніки (політ пташки – політ 
на літаку, кріт риє землю – екскаватор, пташка колібрі – 
гелікоптер і т. д.). Наведіть власні приклади з життя.

VIІ. Рефлексія діяльності 
Учитель: 
Діти, навіщо ми так детально вивчаємо матеріал про 

тварин? Навіщо нам потрібні дикі тварини? Ми можемо 
прожити без них. Адже від диких тварин тільки шкода й 
страх. Правильна ця думка чи ні? Доведіть свою думку. 
(Сонечко, наприклад, поїдає тлю й цим рятує виноградники 
та інші рослини, зозуля, хоч і підкидає свої яйця в гнізда 
інших пташок, але робить важливу справу – поїдає волохату 
гусінь, найбільшого ворога садів). 

Закінчіть думку:
– тварини дають людині ... (хутро, їжу, взуття);
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– завдяки тваринам люди мають ... (ліки);
– завдяки спостереженням за тваринами людина може пе-

редбачати ... (погоду);
– тварини – помічники ... (у важкій роботі – на полях, 

фермах).

Додаток 1
Як з’явилися свійські тварини

Дуже давно, коли ще не було міст, машин і книг, люди 
мешкали в печерах. Вони боялися величезних страшних 
хижаків. Нашим пращурам постійно хотілося їсти, вони 
знаходили собі їжу дуже рідко. Одного разу якась розумна 
людина почала підгодовувати вовків, котрі ходили біля її 
житла. Поступово вовки стали добрішими, а їхні дитинчата 
звикли до людини, почали жити поряд із нею. Вони стали 
вже не дикими, а свійськими. Так з’явилися собаки. Вони 
навчились охороняти людину від ворогів, допомагали їй 
шукати й добувати собі їжу. Минав час. Кількість друзів 
людини поміж тварин зростала. Тепер людина вже не може 
жити без таких друзів і помічників, як свійські тварини.

 Дикі тварини живуть у природі. Вони самі добувають собі 
їжу, влаштовують житло, рятуються від ворогів. Їх переважна 
більшість на Землі. Вони живуть у лісах, на луках, у степах. 
Тварини живуть скрізь, де для них є їжа. На Землі немає 
такого куточка, де б не жили тварини.

Тема. Хто такі свійські тварини?

Мета: ознайомити учнів зі свійськими тваринами; розкри-
ти цінність тварин для людини; розповісти, що люди отри-
мують від тварин; сприяти формуванню в учнів потреби до 
пізнання світу; виховувати дбайливе ставлення до тварин.

Хід уроку

І. Самовизначення до діяльності 
Учитель: 
Діти, чи любите ви дарувати подарунки? Пограємо в гру 

«Подарунки для бабусі».
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Вправа-руханка «Подарунки для бабусі»
Купимо бабусі ми курочку – курочка по зернятках кудах-

тах-тах (діти імітують рухи курки).
Купимо бабусі ми качечку – качечка тя-тя-тя-тя (діти 

імітують рухи качки); курочка по зернятках кудах-тах-тах 
(діти імітують рухи курки). 

Купимо бабусі ми індика – індик-дик-дик – фолди-болди 
(діти імітують рухи індика), качечка тя-тя-тя-тя (діти 
імітують рухи качки); курочка по зернятках кудах-тах-тах 
(діти імітують рухи курки).  

Купимо бабусі ми кицю – а кицюня няв-няв (діти іміту-
ють рухи кішки), індик-дик-дик – фолди-болди (діти іміту-
ють рухи індика), качечка тя-тя-тя-тя (діти імітують рухи 
качки); курочка по зернятках кудах-тах-тах (діти імітують 
рухи курки).  

Купимо бабусі ми собачку – а собачка гав-гав (діти іміту-
ють рухи собачки), а кицюня няв-няв (діти імітують рухи 
кішки), індик-дик-дик – фолди-болди (діти імітують рухи 
індика), качечка тя-тя-тя-тя (діти імітують рухи качки); 
курочка по зернятках кудах-тах-тах (діти імітують рухи 
курки).  

Купимо бабусі ми поросятко – поросятко рох-рох (діти 
імітують рухи поросятка), собачка гав-гав (діти імітують 
рухи собачки), а кицюня няв-няв (діти імітують рухи кіш-
ки), індик-дик-дик – фолди-болди (діти імітують рухи інди-
ка), качечка тя-тя-тя-тя (діти імітують рухи качки); куроч-
ка по зернятках кудах-тах-тах (діти імітують рухи курки).  

Купимо бабусі ми корову – а корівка муки-муки (діти 
імітують рухи корови), поросятко рох-рох (діти імітують 
рухи поросятка), собачка гав-гав (діти імітують рухи 
собачки), а кицюня няв-няв (діти імітують рухи кішки), 
індик-дик-дик – фолди-болди (діти імітують рухи індика), 
качечка тя-тя-тя-тя (діти імітують рухи качки); курочка по 
зернятках кудах-тах-тах (діти імітують рухи курки). 

Купимо бабусі ми конячку – а конячка стриб-стриб 
(діти імітують рухи конячки), а корівка муки-муки (діти 
імітують рухи корови), поросятко рох-рох (діти імітують 
рухи поросятка), а собачка гав-гав (діти імітують рухи 
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собачки), а кицюня няв-няв (діти імітують рухи кішки), 
індик-дик-дик – фолди-болди (діти імітують рухи індика), 
качечка тя-тя-тя-тя (діти імітують рухи качки); курочка по 
зернятках кудах-тах-тах (діти імітують рухи курки).

II. Актуалізація знань і фіксація утруднення в діяльності 
Гра «Тварини заблукали»
Учитель: 
Діти, у нас виникла непередбачувана ситуація. Наша 

бабуся живе біля лісу. І її гості розгубилися… Ось послухайте, 
що вона про них каже:

Загубили ці малята
Свою маму, свого тата.
Де живуть, вони не знають
І сидять тепер, ридають.
Ви тваринам підкажіть – 
До домівки відведіть. 

Діти по черзі виймають картку із зображенням тварини 
й розповідають про неї, але не називають її. Інші гравці 
відгадують, яку тварину мав на увазі перший гравець, 
наприклад: «Вона маленька, сіренька, а хвостик як шило» і 
«селять» її або на подвір’ї, де живе бабуся, або в лісі.

ІІІ. Постановка навчального завдання
Учитель: 
Діти, чи завжди ви впевнено знаходили житло для тварин? 

(Відповіді дітей). Поставте мету на сьогоднішній урок.

IV. Побудова проекту виходу з утруднення 
Учитель:  
Які ж тварини живуть у лісі? Як їх називають? Чому?  

(Дикі тварини – це тварини, котрі самі добувають собі їжу, 
захищаються від ворогів, самі шукають, роблять і облашто-
вують собі житло, виводять потомство).

Як же виникли свійські тварини? (У давні часи люди жили 
в печерах. Вони боялися хижаків. До печер часто підходи-
ли вовки. Людина стала їх підгодовувати. Вовки поступово 
ставали добрішими, а їхні дитинчата прив’язувалися до лю-
дини й залишилися жити з нею. Вони були вже не дикими, 
а свійськими. Так з’явилися собаки. Вони навчились охороня-
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ти людину від ворогів, допомагали шукати їжу, попереджали 
про небезпеку. Ішов час, і число друзів людини серед тварин 
зростало. Тепер людина не може жити без домашніх тва-
рин.  Усі свійські тварини походять від своїх диких родичів.  
Свійські тварини – це тварини, за якими доглядають люди. 
Вони годують їх, будують їм житло, захищають, лікують, 
дбають про потомство, використовують у своєму господар-
стві).

Відгадайте загадки:

І мала, і кучерява,
І тихенька, і ласкава.
Має брата-баранця.
Називається... (вівця).

А якщо ця тварина чоловічої статі, то як її назвати? (Баран).
Я красивий, я грайливий
Як біжу, то в’ється грива.
Хвіст у мене довгий-довгий
Хвіст у мене, мов шовковий. (Кінь).

Якщо тварина чоловічої статі, то це кінь, жеребець, а якщо 
жіночої – кобила. Розгляньте малюнки (завд. 1, стор. 54). 

Яка вовна у вівці, а яка шерсть у коня? (У коня коротка 
шерсть, у вівці довга вовна). Як ви вважаєте, де мешкають 
ці тварини? (У людей, у сараї, у селі). Правильно сказати – 
вівці мешкають у кошарі, а коні – на стайні. Тварин догля-
дають люди. Як називається людина, котра доглядає овець? 
(Відповіді дітей). Людину, яка доглядає за вівцями, нази-
вають пастухом, або вівчарем, а людину, яка доглядає ко-
ней, називають конюхом. Кожна тварина вміє «розмовляти». 
Що робить кінь? (Ірже). А як «розмовляє» вівця? (Мекає).              
Вівці – дуже корисні тварини, вони дають нам вовну, з якої 
потім виготовляють різні речі. Як назвати дію, коли людина 
знімає у вівці вовну? За допомогою чого вона це робить? Об-
ведіть зеленим олівцем свійських тварин.

Робота в парі. Гра «Доведи»
Учні отримують пазли з твариною, упізнають її, нази-

вають, яку користь має людина від цієї тварини, до якої       
групи – диких чи свійських тварин – вона належить, і до-
водять власну думку. 
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Зарядка для очей
Вам слід відпочити. Тож зробімо зарядку.
Сідайте зручніше – і все по порядку:
Очі закрили.
Ви бачили ніч?
Відкрили! Закрили!
Ще раз повторили.
Тепер подивіться то вправо, то вліво,
То вгору, то вниз.
Ще раз повторімо.
Дивіться, за вікнами – неба блакить.
А гляньте, на носі комар не сидить?
І знову очима то вправо, то вліво.
Усі відпочили?
Берімось за діло. 

V. Первинне закріплення у зовнішньому мовленні
Гра «Що дають нам свійські тварини»
Учитель: 
Тварини необхідні людині для існування. Вони дають не-

обхідні їй продукти харчування (м’ясо, молоко, яйця, мед); 
вовну та шовк для виробництва тканин; хутро для пошиття 
одягу; шкіру для взуття; ліки, якими лікують різні хвороби 
(зміїна та бджолина отрута, мед, борсучий жир). Твари-
ни – це помічники людини у важкій роботі (коні, віслюки, 
верблюди); це чудовий настрій, коли ви чуєте спів солов’я чи 
спостерігаєте в лісі за білкою, яка спритно стрибає з гілки на 
гілку і з цікавістю дивиться на вас.

Діти відгадують загадки і групують тварин за такими 
ознаками: 

І група «Які тварини дають продукти харчування?»;
ІІ група «Які тварини дають одяг, взуття?»;
ІІІ група «Які тварини працюють разом із людиною?». 

Сіре, біле, пухнасте,
Схоже на зайчика. (Кролик).
Сама строката, їсть зелене, дає біле. (Корова).
Хто не пряде, не тче, а людей одягає? (Баран, вівця).
У кого роги довші за хвіст? (Коза).
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Хвіст гачком, ніс п’ятачком. (Свиня).
Народився й одяг жовту шубку:
– Прощавайте, дві шкаралупки! (Курча, каченя).

З хвостом, а не звір.
З пір’ям, а не птах. (Риба).

Домовита господиня
Пролетіла над лужком.
Квіти всі вона огляне
І поділиться медком. (Бджола).

Двічі родився, у школі не вчився,
А години знає. (Півень).

Гра «Професії»
Учитель:  
Свійських тварин розводять не лише вдома. Існують госпо-

дарства, де їх утримують у значній кількості. Поясніть назви 
професій:

– пташник (людина, яка вирощує птахів на птахофабри-
ках);

– доярка (людина, яка збирає молоко);
– телятник (людина, яка вирощує дитинчат корів);
– бджоляр (людина, яка доглядає за бджолами);
– пастух (людина, яка пасе худобу на пасовищах). 
Як одним словом можна назвати людей, котрі вирощують 

свійських тварин? (Тваринники). Який лікар їм допомагає? 
(Ветеринар).

VІ. Включення в систему знань і повторення
Учитель: 
Про характер кожної людини можна щось сказати: весела, 

задерикувата, спокійна й т.д. Напишіть по одному слову про 
характер кожної з цих тварин (завд. 5, стор. 55). Дайте клич-
ки тваринам, запишіть їх. Чим ви їх нагодуєте? 

Гра «Чиє дитинча?»
Учитель: 
Людина постійно піклується про свійських тварин: годує, 

чистить, стежить за їх здоров’ям. Улітку для свійських 
тварин заготовлює корми, до настання холодів утепляє 
житла. Узимку й навесні у свійських тварин народжуються 
дитинчата. Чи знаєте ви, які в кого дитинчата?



55

(Учитель називає дорослу тварину, а діти – дитинчат 
цієї тварини).

Свиня  – (поросята);
корова – (телята);
качка  – (качата);
гусак  – (гусенята);
кінь  – (лошата);
вівця  – (ягнята);
кішка  – (кошенята). 

VIІ. Рефлексія діяльності
Учитель дає дітям завдання знайти в уроці:
– 3 речі, які були для них новими;
– 2 речі, які їм сподобались;
– 1 річ, яку вони взяли до уваги.

Тема. Чому тварини нас навчають? 

Мета: формувати поняття «звірі», «птахи», «риби», «кома-
хи»; розвивати вміння порівнювати, спостерігати; вихову-
вати любов до природи, бажання оберігати тварин.

Хід уроку
І. Самовизначення до діяльності
(Діти промовляють вірш та імітують рухи тварин).

Пташка високо літає,
Зайчик весело стрибає.
Тихо лис он пробіжить,
Кабан під деревом сидить,
Десь в барлозі спить ведмідь.
Ви їх, діти, всіх любіть.

II. Актуалізація знань і фіксація утруднення в діяльності 
Гра «Пастухи і мисливці» 
Учитель: 
Діти, пограймо разом із тваринами у гру «Пастухи і мислив-

ці». Учні 1-го варіанта – «пастухи», 2-го варіанта – «мисливці». 
Я називатиму тварин. Якщо тварина свійська, то в долоні плес-
кають «пастухи», а дика – «мисливці». (Діти грають у гру).
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Учитель: 
Спробуйте знайти домівку для тварин у завд. 5, стор. 62. 

(Діти виконують завдання). 

ІІІ. Постановка навчального завдання
Учитель:
Світ тварин, що населяє нашу планету, різноманітний. 

Тварини живуть на суші, у землі, деякі пристосувалися до 
життя у воді. Частини тіла тварин розрізняються за розмі-
ром, формою, забарвленням. Чи можна стверджувати, що всі 
тварини однакові? Поставте мету на сьогоднішній урок. 

IV. Побудова проекту виходу з утруднення 
Учитель:  
Розгляньте малюнок лисиці та вовка (завд. 2, стор 60). 

Розкажіть, що в них спільного й чим вони відрізняються? 
Який можемо зробити висновок? (Тварин, тіло яких укрите 
шерстю, називають звірами. Вони вигодовують малят 
молоком). Сполучіть стрілочками, де чий хвостик (завд. 4, 
стор. 61). Хто із тварин не такий, як усі, і чому? (Павич і 
риба). Який висновок можемо зробити? (Тварин, тіло яких 
укрите пір’ям, називають птахами, а тварини, які живуть 
у воді, а їхнє тіло вкрито лускою, – рибами).  Яких птахів 
ви знаєте? А які птахи є в нашій місцевості? Чи відомо вам, 
що найвищий птах в Україні – сірий журавель. Його зріст 
досягає 1 м 20 см. Риби можуть жити як у солоній, так 
і в прісній воді. Яких риб ви знаєте? Чим дихають риби? 
Цікаво, що найбільшою рибою, яка живе у прісних водоймах 
України, вважається сом. У 2 роки сом досягає довжини 50-
60 см, а у 25 років важить 110 кг і має довжину тіла понад  
3 м. У давнину вимиту і висушену шкіру сома використовували 
замість скла, бо вона була прозорою й міцною. А про кого 
мова йде в цих загадках? Назвіть цих тварин одним словом. 
Намалюйте слова-відгадки (завд. 6, стор. 62-63). Хто з них 
уміє літати?

На дорозі лежить квітка, Ці комашки роботящі,
Пелюстки згортає.   Серед них нема ледачих.
Я хотів її підняти –   Цілий день вони працюють
А вона літає!    І мурашник свій будують.
  (Метелик).    (Мурашки).
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З квітки на квітку   Ніс довгий, голос тонкий,
Летить дуже швидко.   Хто його вб’є – 
Хвилинок не гає –   Власну кров проллє. 
Медочок збирає.     (Комар).
  (Бджілка).
Великий та завзятий.   Я комашка дуже гарна,
Цілий день літає,   Маю в крапку кожушок.
Втоми не знає!    Та його червоний колір
Пилок переносить,   Не приваблює пташок!
Квітам користь приносить.    (Сонечко).
  (Джміль).
Учитель: 
Полічіть, скільки ніг має кожна комаха? Отже, комахи – це 

тварини, які мають 6 ніг (3 пари). Пропоную з ними повесе-
литись.

Фізкультхвилинка «Веселі комашки»
Прокинулись комашки:
Бджілки, сонечка, мурашки,
Коники, метелики і веселі джмелики.
Потягнулись, посміхнулись
І навколо озирнулись.

Крильцями змахнули,
Вітерець від них відчули.
Нахилились вправо, вліво,
Постучали по колінах.

Навкруги ми обернулись 
І сусіду посміхнулись. 
Тричі плеснули в долоні –
Ми веселі і здорові!

Рухи виконали всі,
Ви сьогодні молодці!

V. Первинне закріплення у зовнішньому мовленні
Групова робота
Учитель:  
Завдання 1
Позмагайтеся, хто назве більше тварин групи.
1 група 2 група 3 група 4 група
звірі риби    птахи     комахи
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Завдання 2
Доведіть, що тварини вашої групи – звірі, комахи, риби чи 

птахи.
1 група. Ведмідь, білка – це звірі, бо ...
2 група. Сонечко, метелик – це комахи, бо ...
3 група. Щука, карась – це риби, бо ...
4 група. Сорока, соловей – це птахи, бо ...

Самостійна робота (завд. 10, стор. 64).
За поданими ознаками зобразити різних тварин.

VІ. Включення в систему знань і повторення 
Сюжетно-рольова гра
Змінилося життя тварин з приходом зими. Ось яку розмо-

ву між сорокою та ведмедем нам вдалося підслухати.

Діалог
– Гей, Ведмедику, спиш чи що?
– Хррр?.. Заснеш із такою... Чого тобі, скрекотухо?
– Та ось не зрозумію я, чому тебе Ведмедем звати? Ну, за-

єць-біляк, ну птиця-глухар – це зрозуміло. А от ведмідь... Ну 
що таке «ведмідь»?

– Ох-хо-хо… Нетямуща ти птиця! «Вед-мідь» – значить 
той, що «відає, де мед». Знаю, де мед у лісі сховано, тому 
й ведмідь. Зрозуміло? Ох, птаха, спокою не дає. Тільки сон     
солодкий почав снитися, ніби в лісі дуплисте дерево, а в        
дуплі – мед. І ніхто про те не знає, один я, Ведмідь, знаю.           
І нібито… Хрр…

Гра «Своя група» 
Біля кожного учня лежить картка із зображенням тварини 

певної групи («Комахи», «Риби», «Пташки», «Звірі»). Учи-
тель  показує картки із зображенням тварини однієї з груп, а 
діти, у яких картки із зображенням тварин саме цієї групи, 
виходять до дошки й повідомляють назву тварини. Учитель 
по черзі показує представників усіх груп тварин. 

Вправи для розвитку звукових імітацій 
«Розмовляють тварини» 
(Діти дивляться на зображення й називають тварину всі 

разом. Потім промовляють по черзі й усі разом, як говорить 
ця тварина).
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Учитель:  
Молодці! Запам’ятайте, діти, що ми повинні піклуватися 

про тварин і не можемо бути байдужими до них. Адже лю-
бов до природи, до тварин робить людину добрішою. Будьте 
уважнішими до природи, і вона вам обов’язково віддячить. 

VIІ. Рефлексія діяльності 
Додатковий матеріал

Для кого голки в їжака
Якось захопив лисицю дощ. Вимокла бідолаха. Коли 

глянь – кущик стоїть. Лисиця до нього. Підбігає, аж там 
сидить їжак. 

– Посунься! – буркнула лисиця та штовхнула їжака. Аж 
раптом як закричить від болю! – Ой, до тебе й торкнутися не 
можна! Чому ти не поголиш свою щетину? 

– Дякую за пораду, але вона мені потрібна. 
– Що в тих голках такого? Ти тільки друзів усіх порозга-

няєш! 
– А в мене голки не для друзів, а для ворогів. 

Легенда про дятла
Я розповім легенду про дятла. Одного разу на Великдень 

чоловік пішов до лісу зрубати дерево. Тільки-но він почав 
рубати, як до нього підійшов старий дід і каже: «Не рубай 
дерева. Іди додому, у тебе буде достатньо грошей, щоб купи-
ти дрова й жити без злиднів». Чоловік так і зробив. Жив він 
добре, але наступного року подумав: «Піду до того дерева, 
попрошу ще грошей». Прийшов чоловік до лісу й почав ру-
бати дерево.

Тут і з’явився старий дід. Він зрозумів, що чоловіка до лісу 
привела жадібність. Тоді дідусь мовив: «За твою жадібність 
перетворю тебе на птаха, стукай тепер усе життя по деревах». 
Так і з’явився птах дятел.

Чи розуміють тварини одна одну?
 Якщо ми маємо на увазі вміння тварин спілкуватися, 

передаючи сигнали знаками або звуками, то так. Якщо ж 
ідеться про спілкування, подібне до людської мови, то ні. На-
віть серед людей спілкування відбувається не завжди за до-
помогою слів. У нас є своєрідні способи вираження емоцій: 
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знизування плечима для того, щоб показати байдужість, по-
хитування головою для заперечення, жестикуляція та багато 
іншого. Більшість тварин за допомогою нюху і знаків вира-
жає те саме. Коли курка видає низькі звуки або пригинаєть-
ся, то всі її курчата розуміють, що це попередження про не-
безпеку. Коли кінь ірже або б’є копитом, то інші сприймають 
це як певний сигнал. Деякі тварини можуть розуміти ледве 
помітні знаки або звуки. Коли птах сідає на гілку тільки щоб 
озирнутися, інші не рухаються. Але при інших його намірах 
пташки можуть дати зрозуміти, щоб він відлітав, і швидше 
за все, саме так птах і вчинить. Собаки спілкуються за допо-
могою різних способів. Вони не тільки гавкають, але й виють, 
скавулять, гарчать, піднімають лапу або вишкіряють зуби. 
Причому інші собаки завжди чудово розуміють, що це озна-
чає. Тварини спілкуються не тільки за допомогою звуків і 
жестів, а й навіть запахів. Це, наприклад, допомагає стад-
ним тваринам триматися разом. А яке величезне значення 
запах має для собак, ви, звичайно, знаєте. Мавпи вважаються 
найбільш тямущими, але, на жаль, їхня мова не краща за 
«мову» інших тварин. Вони використовують звуки й міміку, 
показуючи гнів, голод або задоволення. Але в них немає ні-
чого подібного до слів людської мови. На відміну від людини, 
якій доводиться вчитися розмовляти, мавпи та інші тварини 
знають свою «мову» з народження. Вони видаватимуть від-
повідні для свого виду сигнали, навіть якщо ніколи раніше 
не бачили собі подібних. Птахи, проте, учаться співу – при-
наймні частково! От чому горобець, який знаходиться серед 
канарейок, намагається співати як вони. Можна сказати, він 
навчається «іноземної мови».
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Тема. Хто вони – діти райдуги? 

Мета: розширити знання учнів про птахів, їхні характерні 
ознаки, поведінку, учити учнів виділяти птахів серед інших 
тварин за їх зовнішнім виглядом; розвивати смислову та 
образну пам’ять і пізнавальні здібності учнів; виховувати 
дбайливе ставлення до птахів.

Хід уроку

І. Самовизначення до діяльності
II. Актуалізація знань і фіксація утруднення в діяльності 
ІІІ. Постановка навчального завдання
Релаксація (Звучить аудіозапис співу птахів)
Учитель: 
Чиї співи ви почули в лісі?  Що вам відомо про птахів? Що 

ви хотіли б дізнатися про них? Поставте мету на сьогоднішній 
урок.

IV. Побудова проекту виходу з утруднення
Учитель: 
Птахи дуже різні. Серед них є велетенські страуси. Є й 

крихітки розміром з метелика, як колібрі. А в Україні най-
меншою пташкою є золотомушка. Більшість птахів чудово 
літає. А є й такі, що вміють лише бігати, як страус, або тільки 
плавати, як пінгвін. Однак усі вони належать до птахів, бо 
мають спільні ознаки. Що в них є спільного? (Їх тіло покрите 
пір’ям).  Тому їх ще називають пернатими. Для чого пташкам 
пір’я?                                                                                                                                                                                                                   

«Ми – дослідники». Проведення досліду
Учитель: 
Чи спостерігали ви, як лебеді, гуси й качки, виходячи з 

водойми, тріпочуть крильми. З них спадають краплини води. 
І птахи потім залишаються сухими. Хіба  їх пір’я не намокає 
у воді? Давайте переконаємось у цьому, проведемо дослід. По-
граємось у юних дослідників.

– Візьміть у руки гусячу пір’їну. Яка вона на вагу? (Легка).
– Опустіть  гусячу пір’їну у склянку з водою. Торкніться 

пера. Чи стало перо мокрим? (Ні).                                                                                                                                 
– А тепер опустіть у воду курячу пір’їну. Що ви помітили? 

(Куряча пір’їна стала мокрою). 
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Учитель: 
Лебеді, гуси, качки, коли чистять дзьобом своє пір’я, 

одночасно змащують його жиром. Тому пір’я цих птахів не 
намокає під час плавання. У курки такого жиру немає, тому 
її пір’я у воді намокає. Отже, пір’я захищає водоплавних 
птахів від вологи, усіх інших – від холоду, спеки та різних 
ушкоджень.

Спостереження за перелітними та зимуючими птахами
Учитель: 
Діти, ви помітили, що зараз у нас є дуже мало пташок. 

Багато з них полетіли в теплі краї. Як ви думаєте, чому вони 
полетіли в теплі краї? (Поховалися комахи, замерзли ставки, 
річки, стало неможливо знайти їжу). Визначте, яких пташок, 
зображених на дошці, можна побачити взимку? Поміркуйте, 
чи можуть птахи водойм зимувати в наших краях? (Ні, бо 
водойми замерзли, зникла їжа, тому вони полетіли в теплі 
краї).  

Чи бачили ви взимку лелеку, журавля й чаплю? (Ні). 
Назвіть лісових птахів, які зимують у нас. (Дятел, синичка, 
сорока, сойка, горобець, сова).  Це зимуючі птахи. Чому вони 
залишились у нас зимувати? (Бо можуть знайти собі взимку 
їжу). А ще до нас із північних лісів прилітають снігурі, 
шишкарі й омелюхи. Тут вони знаходять собі ягоди шипшини, 
горобини й калини. Чи помітили ви, що влітку багато 
синичок можна побачити в лісі, а взимку вони прилітають 
до міст і сіл. Поміркуйте, чому? (Узимку ці птахи з лісів 
переселяються ближче до людей, чекаючи від них допомоги в 
холодну й голодну пору). 

 Усіх пташок узимку потрібно підгодовувати. А як ви це 
робите? Якщо ви підгодуєте пташок узимку, то вони будуть 
знищувати шкідливих комах улітку, чим принесуть велику 
користь людям і природі.

Фізкультхвилинка
Горобцям не до науки,
Ох, давно вже терплять муки:
Затекли і ніжки, й крила.
Горобчиха зве до діла:
Нумо, славні малюки, 
Станьте струнко, мов грибки.
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Крила вгору піднімайте, 
Ними добре помахайте,
Головою покрутіть,
Ніжками потупотіть.

Навкруг себе оберніться,
На сусіда подивіться.
Стане легко й добре враз,
Відпочинете гаразд.

V. Первинне закріплення у зовнішньому мовленні 
Відгадування загадок
Учитель:
Відгадайте загадки. На які групи можна розділити відгад-

ки до них? Доведіть свою думку за зразком: «Цей птах нази-
вається домашнім, тому що …». 

Швидко скрізь цей птах літає,   Бідовий хлопчина
безліч мошок поїдає,    В сірій кожушині
Під дахом гніздо будує,    По дворах стрибає,
Тільки в нас він не зимує.   Крихти все збирає. 
  (Ластівка).     (Горобець).
У вирій він не відлітає,   Він вечірньої години
Бо роботу й взимку має,   Примостився на хатині,
Чути в лісі його стук,   Краще всіх співає в світі,
Дзьобом по корі: тук-тук!  Як ця пташка зветься, діти?
  (Дятел).    (Соловей). 

Робота в парах. Творча вправа «Розмови птахів»
(Одна дитина в парі – «птах, який залишається зимувати» 

у місті або в лісі (горобець, голуб, снігур, омелюх); інша – 
«перелітний птах» (грак, шпак, журавель, жайворонок, 
ластівка). Діти мають інсценувати діалог між цими двома 
птахами).

VІ. Включення в систему знань і повторення
Робота в групах. Гра «Упізнай пташку»
Учитель:
Спробуйте попрацювати в групах. У вас на партах є 

конверти. Візьміть їх до рук. У конвертах є пазли. Висипте 
їх на парту і складіть птаха. Розкажіть про нього в такому 
порядку:



64

– Назвіть птаха. 
– Де він живе?
– Чим живиться? 
– Перелітний чи зимуючий?

Робота з прислів’ями. Народ скаже – як зав’яже
•Горобець маленький, а серце має.

•Восени і горобець багатий.

•Ластівка день починає, а соловей закінчує.

•Регулярне кування зозулі віщує теплу погоду.

•Перед сніговицею галки та ворони голосно кричать.

•Якщо синиці, сороки, сойки влітку рано вмощуються на 
ночівлю, слід очікувати холодної осені.

•Гуска ховає дзьоба під крило – на мороз.

•Снігур цвірінькає під вікном – на відлигу.

•Кури в землі купаються – на негоду.

VIІ. Рефлексія діяльності 
Хвилинка роздумів
Учитель: 
Отже, птахи приносять користь. То за що ми можемо по-

дякувати їм?

Учні: «Я кажу птахам спасибі за те, що…»

а) вони поїдають шкідливих комах;
б) розносять насіння рослин на великі відстані, де з нього 

виростають нові рослини;
в) їхнє пір’я переливається всіма кольорами веселки, тому 

вони приносять радість людям;
г) без пташиного співу та щебету природа була б сумною і 

непривітною.
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Тема. Яка чудова в нас родина!

Мета:  формувати поняття «сім’я»; установити залежність 
одного члена сім’ї від інших; розвивати навички спілкуван-
ня в сім’ї, розширювати читацький світогляд; виховувати 
шанобливе ставлення до старших та інших членів сім’ї, 
бажання допомагати їм, виявляти турботу та увагу до них.

Хід уроку

І. Самовизначення до діяльності 
Творче завдання «Мамина посмішка»
Діти стають у коло й, передаючи м’яч один одному, мають 

перерахувати, що вони відчувають, коли мама (тато, бабуся, 
дідусь і т. д.) усміхається. Наприклад, радість, ніжність, за-
спокоєння, щастя, тепло тощо.

II. Актуалізація знань і фіксація утруднення в діяльності
Учитель: 
Готуючись до сьогоднішнього уроку, я згадала наше класне 

фото і подумки підписала його «7-Я». Чому не «1-Б»? (Відпо-
віді дітей). А про яку сім’ю йдеться в цьому вірші?

Разом дружно проживаєм
І пісні про це співаєм.

Люба матінка моя, –
Як пишаюсь нею я!
В неї руки золотії,
Серцем кожного зігріє.

Тато сильний і завзятий –
Він господар в нашій хаті.
Все майструє, все ладнає,
Бо до всього хист він має.

Дід і бабця у пошані –
Вони праці ветерани.
Всіх онуків міцно люблять
І як пташечок голублять.

Є у мене ще й брати –
Кращих в світі не знайти!
Ось така моя сім’я.
Ось і вийшло: всіх сім «Я».
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ІІІ. Постановка навчального завдання
Учитель:  
Роздивіться малюнок на стор. 70. Що необхідно малюку, 

щоб стати людиною? (Спілкування з людьми, виховання, на-
вчання). Хто першим спілкується з новонародженим? (Мама, 
тато, брати, сестри, дідусі, бабусі). Як називають цю групу 
близьких людей? (Сім’я, родина). Чи гарно ви знаєте свою 
сім’ю? Чи можна її назвати чудовою? Із чим можна її порів-
няти? Поставте мету на сьогоднішній урок.

IV. Побудова проекту виходу з утруднення
Учитель: 
Сім’я, мов сонечко, зігріває кожну дитину від народження 

і до кінця життя. Родина – це гніздечко любові й тепла для 
кожного з нас.

Вправа «Асоціації»
Учитель: 
А що таке сім’я для кожного з вас? (Відповіді дітей).

Сім’я – це дерево родинне
З широким листям на гілках,
Це роздоріжжя, де з дитинства
Життєвий починаєм шлях.

Сім’я – це те гніздо, з якого
Всі пташенята у політ
Летять, але до гілля того 
Вертаються крізь далеч літ,

Щоб знову у гніздечку тому
Ще побувати хоч на мить,
Бо що ще є рідніше дому?
Тож сім’ї ваші бережіть.

Не обминайте добрим словом,
Увагою не обходіть,
Зігрійте ласкою й любов’ю
Або й сльозами окропіть.

Так дерево сильнішим стане
І буйним цвітом зацвіте,
Обгорне ніжно вас гілками
Й корінням глибше проросте.
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Відгадайте, хто це? 
Найрідніша, наймиліша,
Всіх вона голубить, тішить. 
Завжди скрізь буває з нами!
Відгадайте, хто це? (Мама).

Учитель: 
Мама – це слово, яке найчастіше повторює людина у 

хвилини страждання й горя. Адже мама любить свою дитину, 
завжди розуміє її хвилювання, подає руку допомоги, поділяє 
радість. Але мама теж потребує й допомоги, і турботи, і 
поваги, і любові. Чи не так? Послухайте ще одну загадку та 
відгадайте, про кого вона.

Сад зелений, а у ньому 
Гордий дуб шумить гілками.
Дім красивий, а у ньому 
Любий наш із нами ... (Тато).

Учитель: 
Як ви здогадались, що йдеться про тата? Мати і батько, бабуся 

й дідусь – найрідніші та найближчі кожному з нас люди. Від 
батьків ми одержуємо життя. Вони вчать нас людських правил, 
оживляють наш розум, вкладають у наші вуста добрі слова. 
Так є, так і було в Україні завжди. Слово батьків або старших 
у родині було законом для молодших. Вони вже змалку мали 
свої обов’язки, училися різної роботи, посильно працювали. 
Дівчатка переймали науку від матері та бабці: училися прясти, 
вишивати, ткати, розписувати писанки, шити одяг, давати лад 
у хаті. Хлопчики навчалися чоловічого ремесла від батька чи 
діда. Наприклад, колись було заведено, щоб дівчинка 7-10 ро-
ків могла вже вишити собі сорочку. Дітей брали із собою на 
сінокіс, на жнива, по гриби, по ягоди, на ярмарок, у гості. Діти 
в сім’ї завжди були зайняті. Старші бавили менших братиків і 
сестричок, змалку пасли худобу. Старші розповідали меншим 
багато казок, легенд про історичні події. Відгадайте загадки і 
намалюйте відгадки (завд. 3, стор, 72).

V. Первинне закріплення у зовнішньому мовленні
Учитель: 
Яку сім’ю можна назвати  чудовою, дружною? (Відповіді 

дітей). Розкажи про свою сім’ю. Доповни речення (завд. 5, 
стор. 73).
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Гра « Доповни речення»
Я вдячний мамі за ...
Я вдячний татові за ...
Я вдячний бабусі за ...
Я вдячний дідусеві за ...

Робота з прислів’ями 
Пригадайте прислів’я, пов’язані з сім’єю.                                     

– Що робить батько, те й його дитятко.
– Шануй батька й неньку, буде тобі скрізь ... (гладенько).
– Яке дерево, такі ... (в нього квіточки), які батьки ... 

(такі й діточки).
– Який кущ, така й ... (калина), яка мати, така й ... (дитина).
– Яка сім’я, такий ... (і я).
– Який дуб, такий ... (тин), який батько, такий ... (син).
Групова робота 
Сценка «Коли мамі (татові, бабусі, дідусеві) сумно»
Учитель: 
Уявіть, що ви приходите додому, а мама (група 1), тато 

(група 2), бабуся (група 3),  дідусь (група 4) сумна (сумний), 
у неї (нього) поганий настрій. Які слова треба дібрати, щоб 
утішити, полегшити, допомогти?

Фізкультхвилинка
В казковому лісі розминка –
Настала фізична хвилинка.

Втому проженем руками:
Вгору їх піднімем з вами.
Потім присядемо дружно,
Ноги згинаємо пружно.

Руки, мов крила, розправим
І до плечей їх приставим.
Коло вперед покрутили,
Потім назад повторили.

Голову вниз опустили,
Потім назад нахилили,
Потім наліво поклали,
Потім направо. І стали.
Рівно і струнко.
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Швидко скінчилась хвилинка,
Нас збадьорила розминка.

VІ. Включення в систему знань і повторення 
Творча робота. Гра  «Хто уважний і кмітливий?»
Із поданих букв скласти слова на тему «Сім’я»
Я, р, д, о, с, и, і, б, т, а, н, м.

Поетична хвилинка
Учитель: 
А зараз на хвилинку станемо поетами й спробуємо скласти 

віршик «Кого я люблю».  

Люблю ... неньку,  Люблю свою (рідну) неньку,
... свого брата,   люблю свого брата,              
Сестричку ...,   сестричку люблю я,
... тата.    люблю свого (також) тата.

Спробуйте скласти віршик про свою сім’ю за початком 
(завд. 4, стор. 73).

VIІ. Рефлексія діяльності
Тест «Так чи ні?» 
Щоб твоя сім’я жила весело й щасливо, потрібно:
– вітати один одного зі святами;
– допомагати один одному;
– часто сваритися;
– піклуватися один про одного;
– разом мандрувати;
– готувати приємні сюрпризи;
– приховувати свої неприємності;
– радіти успіхам близьких.

Учитель: 
Родина – це не тільки рідні, родичі. Це наш клас і наша 

школа, і весь український народ. Родина до родини – народ. 
Ми з вами – український народ, який складається з родин, 
малих і великих, дружних і працьовитих. Як повинні жити 
всі члени родини? Це дуже важливо, щоб сім’я, родина була 
згуртованою, дружною, міцною. Бо сильна сім’я, родина, 
рід – це міцна держава. У кожного з нас є своя родина. І 
якщо складемо всі родини – це весь український народ, уся 
Україна.
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Додатковий матеріал
Легенда про батьків

Трапилося це дуже давно. На нашу землю прийшла біда: 
напали страшні засухи, суховії зачастили, чорний мор 
пробіг, що вже й жити було нічим. І захвилювалась молодь 
усіх племен: навіщо нам старці? Не сіють, не жнуть, не 
полюють, останнє мусимо відбирати від малих дітей і їм 
давати! Вирішили всіх до Зміїного урвища покидати, хай 
умирають там! Повивозили, повиносили своїх бабусь і дідусів. 
Та в родинах достатку більше не стало, порядку не додалося, 
щастя не з’явилось... 

А ось у великій родині  Добряченків старший син Мирослав 
так жалів свого батька, так любив його, що не зміг покинути 
напризволяще без допомоги. Він сховав тата в печері  і носив 
йому їсти-пити, доглядав його рани. Одного разу, коли син 
розповів, що знову недорід і хліба не зберуть навіть на насіння, 
старий батько порадив: «Мирославе, навчи своїх односельців 
встати до сходу сонця і вийти в поле, поки роса не збита, і 
побачать люди стежинки – то миші до своїх сховищ шляхи 
проклали. Пройдіть ними, і в кожному сховищі по пуду-два 
зерна знайдете». Так і зробили племена і не вимерли з голоду. 
Мирославів батько якось сказав синові: 

– Відчуваю, любий, насувається ще одна засуха, така, 
якої до того не було в наших краях. Порадь людям прорити 
канаву від ріки до Крутої балки і наповнити її водою. Так він 
урятував молодь свого племені й сусідські племена.

А люди думали, що то Мирослав такий мудрий. І зізнався 
тоді юнак, що його мудрість була лише в тім, щоб урятувати 
батька від смерті. Захвилювалися всі, адже в кожній сім’ї були 
страчені діди та прадіди, мудрі старожили. І тоді принесли 
Мирославового батька на руках і поклонилися йому вдячно, 
і зробили старшим над усіма племенами. Відтоді в племенах 
слов’янських народів із повагою ставилися до мудрих старців, 
і ні в кого не підводилася рука на своїх батьків.

Оповідання Л. Толстого «Хто найкращий за всіх»
У натовпі на вулиці заблукала дівчинка. Бігає, плаче, 

шукає матір. Люди питають у дівчинки: «Яка ж твоя мама, 
дитино?» А дівчинка крізь сльози відповідає: «Невже ви не 
знаєте? Моя мама та, що найкраща за всіх».
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Цікавинка для допитливих
В Україні слово «тато» уживають найчастіше. На Закар-

патті більш поширене слово «неньо». Іноді тата називають 
батьком. Раніше побутувало слово «отець» (зараз його вва-
жають застарілим). Колись говорили: «Шануй отця й матір 
своїх». Збереглося слово «отець» у значенні «Бог»: «Отець не-
бесний». Головна молитва православних християн починаєть-
ся словами «Отче наш ...». Слова «отче», «панотче» – ознака 
шанобливого звертання до священика. 

Тема. Які є твої домашні обов’язки?

Мета: продовжити формувати поняття «сім’я», «рід», «рід-
ня», «гордість за свій рід»; поглибити знання учнів про 
основні обов’язки членів сім’ї.

Хід уроку
І. Самовизначення до діяльності
Учитель: 
У мене в руках цікава скринька. У ній – найцінніший 

скарб планети Земля. Зараз  кожен зазирне та скаже, кого 
ви побачили. (На дні скриньки лежить люстерко). То кого ви 
побачили на дні скриньки? Ви побачили кожен себе. Отже, 
найцінніший скарб – це ви. Кожен з вас – особистість, і саме 
такої людини, як ви, більше на цій планеті немає і не буде.

А що дитині треба?
Дім красивий, білий.
І, як світлий образ,
Мамин погляд добрий,
Й батька дорогого
Чути добре слово.
А ще гарно б мати
І сестру, і брата.

II. Актуалізація знань і фіксація утруднення в діяльності
Учитель: 
Ось послухайте, як зі своєю мамою говорить Вітько-бідак. 
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Інсценізація вірша А. Костецького «Домашній твір»
Автор. Вітько сопе,
  Вітько стражда, перебира ногами!
  Він – за столом,
  Він пише твір:
  «Я помагаю мамі».
  Старанно олівець гризе
  Та супить брови грізно,
  Але нічого – хоч умри! 
  До голови не лізе…
  Та ось тихесенько зайшла
  В його кімнату мама.
Мама.  Вітюнь, будь-ласка, в магазин сходи за сірниками.
Син .  Ідея!
Автор.  Вигукнув синок,
  А мамі…
Син.  Ну й морока!
  Сама іди! Я твір пишу 
  І не ступлю ні кроку.
Автор.  І мама вийшла… А Вітько
  Швиденько пише в зошит.
Син  «Я в магазин умить іду,
(пише). Як тільки мама просить…»
Автор.  Хвилин за десять мама знов
  З’являється у дверях.
Мама.  Вітюнь, картопельки начисть,
  А я зварю вечерю.
Син.  Сама начисть!
Автор.  Кричить Вітько.
  Ось-ось од крику лопне.
Син.  Я твір пишу! Я – зайнятий,
  А ти – якусь картоплю!
Автор.  Виходить мама, а синок
  Писати знов сідає.
Син  «Я мамі сам варю обід,
(пише). Вечерю та сніданок…».
Автор.  Радіє син.
Син.  Чудовий твір!
  Оцінка буде гарна!..
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Автор.  І геть не думає про те, 
  Чому сумує мама…

ІІІ. Постановка навчального завдання
Учитель: 
А як ви розмовляєте з мамою? Ваше добре слово, підтримка 

просто необхідні мамі. Чим менше ви будете засмучувати її, 
тим довше мама залишиться молодою та гарною. А чим іще 
можна порадувати членів своєї родини? (Відповіді дітей). 
Поставте мету на сьогоднішній урок.

IV. Побудова проекту виходу з утруднення
Учитель: 
Діти, розподіляйте свій день так, щоб залишився час на 

хатні справи. Мама дуже зрадіє, коли побачить помите взуття, 
вичищений одяг, а можливо…

Робота в групах 
1 група: вибрати сімейні обов`язки для дівчаток (приби-

рати власні речі, пришивати собі ґудзики, вішати в шафу 
одяг, готувати обід, забивати цвяхи, прати білизну, виноси-
ти сміття, прибирати іграшки, підмітати в кімнаті, мити 
посуд, поливати квіти, ходити до магазину). 

2 група: вибрати сімейні обов’язки для хлопчиків (при-
бирати власні речі, пришивати собі ґудзики, вішати в шафу 
одяг, готувати обід, забивати цвяхи, прати білизну, виноси-
ти сміття, прибирати іграшки, підмітати в кімнаті, мити 
посуд, поливати квіти, ходити до магазину).  

3 група: пригадати прислів’я зі скриньки народної муд-
рості, наприклад: «Шануй батька й неньку, буде тобі скрізь 
гладенько», «Без сім’ї немає щастя на землі», «Які мамка й 
татко, таке й дитятко», «Який кущ, така й хворостина, який 
батько, така й дитина» «Яблуко від яблуні недалеко відко-
титься», «З кривого дерева крива й тінь».

V. Первинне закріплення у зовнішньому мовленні 
Учитель:  
Ваші батьки працюють, роблять багато корисного для 

держави (завд. 4, стор. 80). При цьому вони ще й виконують 
свої хатні обов’язки. Хто у вашій сім’ї готує їсти, пере, прасує, 
прибирає, ходить до магазину? Якщо ви ще не навчилися 
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підтримувати чистоту й порядок у своїй кімнаті, поливати 
квіти, доглядати за домашніми улюбленцями, то повинні 
зробити це. Адже це – нескладна робота, і виконуючи її, 
ви допомагаєте своїм батькам. Згадайте, яку  хатню роботу 
ви виконували з любов’ю та старанням, розкажіть, що 
відчувають чашки, тарілки, підлога, одяг, коли їх вимили, 
підмели, зашили або випрали. Попрацюй на веселій кухні 
(завд. 6, стор. 81).

Фізкультхвилинка
Хлопчики й дівчатка! 
Колони підрівняйте.
І розминку-веселинку 
Зі мною починайте.

Раз – підняти руки вгору, 
Два – нагнутися додолу. 
Три, чотири – прямо стати. 
Будем знову починати.

Руки в боки, руки так, 
Руки вгору, як вітряк. 
Вище руки підніміть 
І голівки потрясіть.

Нахил вліво – раз, два, три!
Нахил вправо – раз, два, три! 
Нахилились, розігнулись. 
Навкруг себе повернулись.

Раз присядьте.
Два присядьте. 
І за парти тихо сядьте.

VІ. Включення в систему знань і повторення
Гра «Робимо разом»
Учитель пропонує учням скласти перелік різних справ, які 

в їхніх сім’ях виконуються спільно. Наприклад, усі члени 
сім’ї разом проводять канікули, готують святковий обід, ку-
пують речі тощо. Потім учні перераховують різні справи, які 
в їхніх сім’ях не виконуються спільно. Наприклад, кожен 
сам прибирає свою кімнату, усі лягають спати в різний час, 
усі по-різному проводять вихідні тощо.
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Гра «Хвости» (закінчіть думку)
Чи хотілося б вам, щоб батьки:
•завжди виконували разом з вами домашні завдання;
•завжди грались і гуляли разом з вами;
•ходили разом з вами до школи;
•читали з вами одні й ті самі книжки?

Гра-вправа «Добери слово, протилежне за значенням»
Розклав  – ... (склади),
насмітив  – ... (підмети),
розлив – ... (витри),
розсипав – ... (збери),
забруднив – ... (помий),
де взяв річ – ... (туди й поклади).

VIІ. Рефлексія діяльності
Перед вами зображення серця – це ваша сім’я. Чому серце? 

Бо воно – символ любові, ніжності, доброти. У кожного з вас 
на парті – маленькі сердечка. Напишіть на них, що кожен з 
вас може зробити, аби ваша сім’я була щасливою. Приклейте 
свої  маленькі сердечка на це велике серце.

(Учні записують свої думки, озвучують їх і прикріплюють 
на зображення серця).

Додатковий матеріал
В. Сухомлинський

Чому мама так хвалить?
Пішла мама на роботу, а вдома залишилася шестирічна 

Люда. Вона ще не ходить до школи. Мама загадала Люді в хаті 
прибрати й квіти полити. Люда прибрала і квіти полила. А 
потім думає: «Зварю борщу. Мама прийде з роботи втомлена. 
Хай відпочине». 

Зварила Люда борщ, покуштувала. Борщ несмачний… Оце 
мама сваритиме!

Прийшла мама з роботи. Здивувалася, що Люда варила 
страву. Насипала борщу, їсть і хвалить:

– Ой смачного ж ти борщу зварила, дочко! 
Люді ніяково слухати ці слова. Адже вона куштувала 

борщ – він несмачний. Думає Люда: «Чому ж мама так мене 
хвалить?»
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М. Коцюбинський
Десять робітників

Зайшов я колись до одної жінки в хату – Одаркою звали 
жінку. Дивлюсь, а у неї в хаті так чисто, гарно так: діти 
вмиті, чисто одягнені, обід зварений.

– Як ви встигаєте все поробити? – питаю я в Одарки. А 
вона каже:

– Як же мені не встигнути! У мене служить аж десять 
добрих робітників. Вони мене слухають; що не скажу – 
зроблять, один одному помагають!..

– Які ж то у вас робітники?
– А ось вони! – засміялась Одарка і поклала на стіл своїх 

десять пальців.
В. Сухомлинський 

Втрачений день 
У одного батька троє синів – маленьких хлоп’ят. Увечері 

батько питає хлопчиків:
– Розкажіть, як ви сьогодні прожили день. 
Юрко відповів: 
– Я сьогодні посадив дерево. 
Батько сказав: 
– Ти сьогодні добре прожив день. 
Микола відповів: 
– Я сьогодні зайчика намалював. 
– Ти теж добре  прожив день, – сказав батько. 
Петрик відповів: 
– Я сьогодні... в м’яча грав... і морозиво з’їв... 
– Утебе сьогодні втрачений день, – сказав батько.

Як Сергійко допоміг татові?
– Тато, я тобі допоміг! – гукає маленький Сергійко.
– А що ти зробив?
– Відірвав від календарика всі листочки!

Чи заслуговує Сергійко на похвалу за свою роботу? Чому?


