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Тема. Світ рослин. Значення рослин для життя на Землі
Мета: поглибити знання учнів про значення рослин
для існування життя на планеті Земля та для людини;
продовжити формувати навички дослідницької роботи
і спостереження; розвивати логічне мислення, творчу
активність учнів; виховувати етично-ціннісне ставлення до природи.
Хід уроку
І. Самовизначення до діяльності
Учитель:
– Розгадайте кроссенс і визначте тему сьогоднішнього
уроку.

1. Усім давно відома цілюща дія рослин.
2. Рослини забезпечують людину продуктами харчуваyня.
3. Життя людини неможливе без продуктів харчування
та кисню, яким вона дихає.
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4. Відмерлі рештки рослин (листя, корені, плоди) збагачують ґрунт органічними речовинами та мінеральними елементами, корені розпушують ґрунт.
5. Родючий грунт – це якісні будівельні матеріали…
6. … і не тільки, це також тканина для одягу.
7. Усі ці фактори впливають на емоційний стан людини.
II. Актуалізація знань і фіксація утруднення в діяльності
Учитель:
Легенда про давньоіндійського лікаря Чаракі розповідає, що вчитель послав його до лісу принести декілька
зовсім не корисних рослин. “Учителю, – сказав Чаракі,
повернувшись із лісу, – я три дні ходив лісом і не знайшов
жодної некорисної рослини”. Це підтверджують і слова
американського філософа Р. Емерсона: “Навіть будьякий бур’ян – це рослина, цілющі властивості котрої ще
не розкрито”.
Справді, будь-яку рослину створено природою на благо, а завдання людини – зрозуміти її призначення та
оберігати.
ІІІ. Постановка навчального завдання
Учитель:
– Чому рослини називають зеленим дивом? Поставте
мету на сьогоднішній урок.
IV. Побудова проєкту виходу з утруднення
Учитель:
– Саме рослинам завдячує життям уся планета Земля.
Зелені рослини годують, одягають (усім відомі вироби
з бавовни та льону) і зігрівають інших живих істот
(завдання 7, с. 10).
Рослини є повсюди на поверхні земної кулі. Навіть
спекотні пустелі заселені певними видами рослин (наприклад, верблюжою колючкою, кактусами). Величезні
простори суходолу охоплені густою рослинністю. Ліси
вкривають майже шосту його частину. Неосяжні території степів, луків, земель, засаджених культурними рослинами. Рослини населяють океани, моря, прісноводні
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водойми. Навіть Арктика й Антарктика не позбавлені
рослинності.
Рослини забезпечують певні взаємозв’язки між життєвими формами рослин і тварин, їх пристосування до
умов навколишнього середовища.
Яке значення рослин у природі? У різноманітних рослинних угрупованнях гніздяться птахи, влаштовують
свої домівки бджоли, оси, мурашки, лисиці та інші тварини.
Рослини беруть участь у формуванні ґрунтів. Відмерлі
рештки рослин (листя, корені, плоди) збагачують ґрунт,
корені розпушують його.
Рослинні насадження запобігають руйнуванню ґрунтів,
закріплюють яри, гірські схили. Узимку в рослинних
насадженнях затримується сніг, який захищає ґрунт і
його мешканців від промерзання. А навесні талі води
поступово просочуються в ґрунт, формують озера, болота,
підтримують повноводдя річок.
Рослини забезпечують людину продуктами харчування: вуглеводами (крохмалем (хліб), цукрами), білками,
жирами, вітамінами, пряними речовинами, ліками,
деревиною, папером тощо. Навіть м’ясо, молоко, масло,
сир, яйця, рибу, шовк, шерсть, шкіру тощо ми маємо
завдяки тому, що свійські тварини живляться рослинами
(завдання 6, с.10).
Давно відома цілюща дія рослин (горіх волоський,
дуб, береза, сосна, ялина, ялівець, кедр), що виділяють в
атмосферу речовини, які згубно діють на хвороботворних
бактерій.
Рослини підтримують необхідний для більшості живих організмів рівень кисню в атмосфері й запобігають
утворенню надлишку вуглекислого газу. З кисню, який
рослини виділяють під час фотосинтезу, утворюється
озон, котрий захищає всіх живих організмів Землі від
згубного впливу ультрафіолетового випромінювання.
Не менш вагомий вплив рослин і на емоційний стан
людини. Кожен з вас пригадає красу кімнатних рослин,
свіжу прохолоду в лісі спекотного дня, медові пахощі
квітучих лип, акацій, гречки, вишуканий аромат конвалії та бузку (завдання 3, с. 6-8).
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V. Первинне закріплення у зовнішньому мовленні
Групова робота. Вправа “Подивись іншими очима”.
Учитель пропонує подивитись на запропоновані дітям
рослини свіжим поглядом: знайти в кожній рослині
якомога більше цінного, цікавого та корисного для
людей. Після гри можна дати учням завдання написати
розповідь на тему: “Що я дізнався нового та цікавого
про різні рослини”.
Створення інтелект-карти “Яке значення рослини
мають у природі?”.
Ключові слова: рослини, кисень, окраса, задоволення,
пізнання світу, тканина, садові квіти, вирощування,
ліки, продукти харчування, будматеріали, корм, папір.
VІ. Включення в систему знань і повторення
Гра “Відгадай рослину”.
Учні сідають по колу. Педагог роздає їм картки із зображенням різних рослин. Кожна дитина по черзі повинна передати свою картку сусіду за умови, що той відгадає, яку рослину зображено на картці. Учень, котрий
передає картку, дає підказку, називаючи речі, що їх виготовляють із цієї рослини.
Аукціон рослин.
Аукціоністом є вчитель. Він називає рослину, яка
буде розігруватися, демонструє її, вказуючи на основні
переваги, а потім відкриває торг. Ті учні, які бажають
стати власниками цієї рослини, мають розказати, чим
саме їм подобається ця рослина й для чого вона може
знадобитися.
VIІ. Рефлексія діяльності
Групова робота. Гра “Замкніть коло”.
Учні отримують картки з текстом і малюнками, які
потрібно рошташувати по колу.

6

7

Тема. Різноманітність рослин
Мета: сформувати уявлення про царства рослин, середовище їх існування, про різноманітність рослинного
світу; розвивати навички дослідницької діяльності та
спостереження, пізнавальну активність учнів; виховувати любов до зелених друзів – рослин, любов до
рідного краю.
Хід уроку
І. Самовизначення до діяльності
Вправа “Німе кіно”.
Учитель: До нас завітала
Флора, давняя богиня,
Зелен-роду берегиня.
Розсіває квіти всюди,
Аби радість мали люди.
А дерева, трави, квіти –
То її вродливі діти.
Одягне їх в різні шати,
Восени вкладає спати,
Збудить ранньою весною –
Жити в праці й непокої.
Дивовижні таємниці
Явить вам природи жриця,
Якщо будете кмітливі,
До краси землі поштиві.
Нехай чарівні звуки природи підкажуть вам, які рослини Флора розсадила за різних природних умов.
II. Актуалізація знань і фіксація утруднення в діяльності
ІІІ. Постановка навчального завдання
Учні із заплющеними очима прослуховують записи
хлюпотіння води, шелесту листя на деревах, шуму вітру
та співу пташок на весняному лузі... Під час прослуховування діти висловлюють припущення про природні
умови середовища й рослини, які там ростуть.
Учитель:
– Чи легко вам було це робити? Поставте мету на сьогоднішній урок.
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Учитель доповнює відповіді учнів:
– Найпростіші за будовою рослини – це водорості.
Вони не мають справжніх органів. Як ви думаєте, чому
ці рослини так називаються? (Тому що вони ростуть у
воді.) Де ви їх бачили? (У ставках, озерах, ріках, морях,
океанах.)
– Водорості – мешканці води. Вони живуть у водоймах
із прісною водою і в солоній воді морів і океанів. Водорості
дуже різноманітні.
– Зелені водорості живуть біля поверхні води. Від водоростей залежить і колір води в річці та ставку. Про таку
яскраво-зелену воду влітку кажуть, що вона “цвіте”.
– Водорості постачають нашій планеті кисень, який
виробляють у процесі живлення. Він розчиняється у
воді, ним дихають усі рослини і тварини водойм; кисень
також виділяється в повітря, і ним дихають усі живі
організми. На відміну від зелених, бурі та червоні водорості ростуть не на поверхні, а глибоко в морях. З них
виготовляють ліки: йод, бром.
– Друга група рослин – мохи. Мохи – невеличкі
рослини, що підносяться над землею лише на кілька
сантиметрів або стеляться по її поверхні. Це вологолюбні
рослини. Поміркуйте, де ми можемо їх знайти. (Вологі
ліси, болота.) Мохи укріплюють ґрунт, вбирають вологу,
слугують для харчування тварин. У мохах живе безліч
живих організмів. В Україні поширеними є сфагнум і
зозулин льон. Скажіть, яких органів вони не мають?
(Кореня, квітки.)
– Ви запитаєте, як же вони розмножуються без плодів і
насіння? Замість них на верхівці стебла мохів є коробочка,
у якій утворюються дрібні коричневі спори. Коли вони
дозрівають, то висипаються з коробочок. Потрапляючи
на вологий ґрунт, спори проростають і утворюють нові
рослини.
– Третя група рослин – хвощі й папороті, багаторічні
трав’янисті рослини, які походять від давніх велетенських хвощів і папоротей, що росли на Землі мільйони
років тому. Які органи в них відсутні? (Квітки, плоди.)
Як же вони розмножуються? (Кореневищами.)
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– Четверта група рослин – хвойні рослини. Вони отримали таку назву через особливості свого листя – хвої. На
Землі налічується близько 560 видів хвойних рослин. Це
дерева й кущі. Трав’янистих хвойних рослин у природі
немає. До хвойних рослин належать смерека, модрина,
тис, сосна, ялина, кедр. Хвойні рослини мають усі органи,
крім квіток і плодів. Насіння утворюється в шишках.
– П’ята група рослин – це квіткові рослини. Ця група
охоплює близько 300 тисяч видів. Представники цього
виду поширені майже скрізь на земній кулі.
– Живуть квіткові рослини як у прісних водоймах,
так і в морях і океанах. Таким чином, квіткові рослини
займають панівне положення. Усі квіткові рослини мають
корінь, стебло, листки, квітки, плоди з насінням. Серед
квіткових рослин є дерева, кущі, трав’янисті рослини.
IV. Побудова проєкту виходу з утруднення
Робота в парах. Створення макета ярусів рослинних
угрупувань.
Учитель:
– Чим же відрізняються рослини одна від одної?
(Зовнішнім виглядом, тривалістю та умовами життя.)
Творча робота.
Учням потрібно з’ясувати, скільки видів рослин росте
на шкільному подвір’ї. А на які групи рослини поділяють за зовнішнім виглядом? (Дерева, кущі, трав’янисті
рослини.)
Діти будують кола Ейлера, визначаючи спільні та відмінні ознаки рослин. Після цього учні створюють паперову аплікацію ярусів рослинних угруповань.
Учитель:
– Як іще розрiзняють рослини? (На столi 3 горщики
з рiзними ромашками. Замість горщиків можна також
використати гербарії.)
– Як одним словом називаються цi квiти? (Ромашки.)
Щоб розрiзнити такi рослини, вченi дали їм назви, якi
складаються з двох слiв: а) ромашка лiкарська; б) ромашка без’язичкова; в) ромашка кавказька.
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– Це 3 види ромашок. Отже, рослини одного виду
схожi мiж собою.
– Що вам підказує назва “однорічні”? До однорічних
належать ті рослини, які протягом одного року проростають із насіння, квітують, дають плоди з насінням і
відмирають. Які однорічні рослини ви знаєте?
– Які рослини належать до дворічних? Рослини, які
першого року проростають, але не квітують. На другий
рік у них з’являється квітка і плід з насінням. До них
належать морква, петрушка, буряк, капуста.
– Що вам підказує назва “багаторічні”? Багаторічні
трав’янисті рослини мають довговічні підземні стебла:
цибулини, бульби, кореневища. У них накопичуються
поживні речовини. На них є бруньки, з яких виростають
надземні стебла, які квітують, дають плоди з насінням і
відмирають. А цибулини, бульби, кореневища зимують у
ґрунті (завдання 5, с. 13). У природі багато різних рослин.
Є такі, що їх ніхто не садив, не доглядав. Це дикорослі рослини. На полях, городах, у садах люди вирощують
культурні рослини: хлібні, овочеві, плодові, декоративні.
V. Первинне закріплення у зовнішньому мовленні
Робота в групах. Вправа “Адреси рослин”.
Учитель:
– Чи знаєте ви, чому рослини обирають для себе різне
природне середовище? Спробуємо передбачити, що станеться з рослиною, якщо її перенести в незручну для
неї зону проживання. (Кожна група отримує картку із
зображенням рослини й новими природними умовами.)
Робота з гербарієм.
Учитель:
– Розгляньте гербарії таких рослин, як клен, ялина,
дуб, каштан, сосна. Поділіть їх за формою листка на дві
групи:
І група: клен, дуб, каштан.
ІІ група: ялина, сосна.
– Наведіть приклади хвойних і листяних дерев нашої
місцевості. Чим вони відрізняються? (Завдання 8, с. 16).
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Гра “Впіймай зайве”.
– Сосна, ялина, модрина, дуб, тис. (Дуб.)
– Калина, ліщина, підсніжник, бузок. (Підсніжник.)
– Яблуня, смерека, слива, жоржина, айстра. (Смерека.)
– Ульварія, ламінарія, сфагнум, кораліна. (Сфагнум.)
Гра “Поділ на групи за місцем та умовами існування”.
Сосна, зозулин льон, сфагнум, ульварія, троянда,
ялина, ламінарія, ялівець, папороть, хвощ, волошка,
калина.
VІ. Включення в систему знань і повторення
Гра “Я садоводом народився”.
Кожна дитина отримує картку із зображенням різних
рослин. Школярі самостійно складають її опис, який
потім по черзі зачитують. Учням, котрі слухають опис,
потрібно відгадати рослину.
Вправа “Як використовують рослини?”.
Учитель пропонує учням подумати й пригадати,
які саме способи використання рослин вони знають.
Наприклад, не тільки для вживання в їжу, а й для
лікування, косметичного догляду тощо. Педагог
роздає учням картки із зображенням різних рослин і
пропонує їм вигадати 10 способів використання будьякої рослини.
Гра “Хто де росте?”.
Учитель:
– Зараз ми будемо садівниками. Нам потрібно посадити
рослини там, де вони мають рости (завдання 10, с. 17).
Відгадування загадок.
Учитель:
– Розподіліть рослини на однорічні, дворічні, багаторічні.
• На городі молода пишні коси розпліта,
У зеленії хустинки золоті хова зернинки. (Кукурудза.)
• Стоїть тичка, на тичці мазничка,
А в мазничці сто зернець –
Хто відгадає, той молодець. (Мак.)
12

• Довгий, зелений,
Добрий солений,
Добрий і сирий,
Хто він такий? (Огірок.)
• Стоїть дід над водою, хитає сивою бородою. (Очерет.)
• В земляній сиджу коморі, а коса моя надворі. (Морква.)
• Я кругленька, червоненька,
З хвостиком тоненьким.
На городі мене рвуть
І до столу подають. (Редиска.)
Гра “Посади свій город”.
Учитель:
– Посадіть на городі 2 однорічних, 2 дворічних і 2 багаторічних рослини.
VIІ. Рефлексія діяльності
Конкурс на кращого знавця рослин.
(Той, чия відповідь буде найкращою, отримує медаль
“Кращий знавець рослин”.)
Запитання на зразок:
– Яке дерево є символом Києва?
– Що з’являється на каштанах восени?
– Як людина використовує плоди дуба?
– Якої пори роки і як беруть березовий сік?
– Які дерева взимку не змінили свого кольору?
– Які трав’янисті рослини зимують під снігом із зеленим листям?
– Листки яких дерев восени червоніють?
– Яке дерево восени не скидає листя?
– Яку таємницю приховують білі весняні “свічки” каштана?
– Горобина – це кущ чи дерево?
– Чому ялині не страшний будь-який снігопад?
– Чому так легко дихається в сосновому бору?
– Що таке плач сосни?
– Чому осику називають “сірниковою королевою”?
– Яке дерево називають “медовим”?
– Чому на державному прапорі Канади зображено
кленовий листок?
– Де росте вишня?
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Додатковий матеріал
Цілющі скарби України
Є на світі рослин так багато,
Їх земля віддає недарма,
Бо лікують людей дуже радо,
Кращих ліків на світі нема!
Сил, здоров’я, наснаги
Потребують дорослі й малі.
Їх відшукують люди усюди,
Ці цілющі скарби на Землі.
Первоцвіт і барвінок, й калина,
Звіробій і любисток, і хміль,
Кропива і кульбаба, й ліщина
Виглядають на нас звідусіль.
Жовтим оком моргає ромашка,
І волошка синіє в росі,
І конвалії крихітні чашки –
Пропонують нам ліки усі.
“Хочеш – вір, а хочеш – ні”
• Понад сім століть у селищі Верхня Хортиця, неподалік від Запоріжжя, стоїть могутній дуб. Йому 1200
років. Він – ровесник Берліна, Варшави. Йому більше
років, ніж таким містам, як Гельсінкі, Токіо. Цей
велетень заввишки 36 м, діаметр стовбура 6,32 м, а
діаметр крони – 43 м.
• Верба туполиста – це найменше дерево України.
Висота його 12-15 см. Зустрічається в Карпатах.
• Деякі трав’янисті рослини бувають дуже високими:
соняшник може виростати 2-3 м заввишки, кукурудза –
2,5-5 м.
• Найменша квітка серед рослин України у водоплавної ряски. Її діаметр становить 0,5 мм.
• У Криму росте дуже цікава рослина – огірок-порскач.
Якщо доторкнутися до його плода, він тріскається й
випорскує насіння.
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Урок-свято “Зелений друг завжди допомагає –
нам тисячі долоньок простягає”
У процесі підготовки до уроку кожен учень обирає
рослину, шукає ілюстративний матеріал, загадки, приказки, оповідання, пісні про неї, готує емблему цієї рослини тощо. Урок насичений вікторинами, конкурсами
на кращого знавця пісень про рослини й т. д.

Тема. Які органи мають рослини?
Мета: ознайомити учнів із будовою рослин; з’ясувати
значущість кожної частини рослини; розвивати вміння узагальнювати, робити висновки, оцінювати результати діяльності; виховувати розуміння цінності
рослин, дбайливе ставлення до природи.
Хід уроку
І. Самовизначення до діяльності
Гра “Хто найкраще знає рослини?”.
Учні сидять по колу. Педагог роздає дітям картки із
зображенням різних рослин. Обирають ведучого, який
обходить всіх учасників по колу. Кожен учень показує
ведучому свою рослину, говорячи:
– Поглянь, у мене ... (назва рослини).
Потім усі діти ховають свої картки за спину. Ведучий
знову ходить по колу й називає по пам’яті, у кого яка
рослина. Учні можуть його запитувати:
– Відгадай, яка в мене рослина?
Ведучий забирає собі картки з рослинами, назви яких
він відгадав. Ця гра повторюється кілька разів, і перемагає той, хто зібрав більше рослин.
II. Актуалізація знань і фіксація утруднення в діяльності
Учитель:
– У природі існує багато видів рослин. Усі ви були в
лісі й бачили, що рослини дуже різні: є дерева, є кущі і
трави з ягодами та квітками. Яка краса! Є такі рослини,
котрі ростуть самі, а є такі, що їх вирощують люди.
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– Усі рослини мають схожу будову. Кожна рослина
складається з частин, які називаються органами. Кожен
орган має свою назву, значення, виконує певну функцію
(завдання 1, с. 18).
– Одного разу між органами рослин виникла суперечка
про те, хто з них найважливіший. (Інсценізація.)
Корінь:
– Я тут найголовніший! Я укріплюю рослину в ґрунті, напуваю водою, годую мінеральними солями. Та що
там рослини – я і людей, і тварин годую. Навіть лікую
іноді! Буває, майстри з мене таку красу роблять! Тільки
те, що я першим із насіння з’являюся, свідчить про мою
важливість!
Лист (заперечує):
– Подумаєш! Ти, кореню, живеш у темряві, та ще й за
мій рахунок. Це я готую рослині поживні речовини, уміло використовуючи сонячну енергію. Це я підказую людям, коли рослину треба полити, підгодувати, укрити. Я
також можу лікувати і тварин, і людей. Та й дихається
поряд зі мною легко.
Стебло (обурюється):
– Ач, які ж ви важливі! А що б ви без мене робили? Ні
корінь без мене не виживе, ні листок. Адже мої тоненькі
трубочки-волокна пересилають поживні речовини й воду
всій рослині. З ранньої весни працюю не покладаючи
рук. Трохи перепочину взимку, а з приходом тепла знов
беруся до роботи. Піднімаю вгору гілля з листям і розташовую так, щоб сонечко побачили.
Квітка (здивовано):
– Які ви наївні, сперечаєтесь, 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, 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, – це все для мене, бо я
дозріло, дало життя новій рослині. З мене розвинуться й
корінь, і стебло, і листя, і квіти, і плоди, і нове насіння.
Учні узагальнюють почуте.
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Робота в групах. Гра “Займи позицію”.
Учитель:
– Уявіть собі, що до нас прилетіли інопланетяни, які
нічого не знають про рослини. Що ви розповісте їм про
корінь, стебло, про листя, квіти, плоди з насінням?
ІІІ. Постановка навчального завдання
IV. Побудова проєкту виходу з утруднення
Учитель:
– Ви любите малювати? Створимо навчальний малюнок-еталон, котрий демонструє взаємозв’язок усіх частин рослини. Ключові підказки:
• Для чого потрібне стебло? (Тримає листя й квітку.)
• Для чого потрібне листя? (Ловить сонячне проміння,
за допомогою листя рослина дихає.)
• Для чого потрібна квітка? (У ній утворюється насіння й плоди.)
– Як ви вважаєте, чи зможе рослина жити без якоїнебудь частини?
Висновок: усі частини рослини важливі та взаємопов’язані. Рослина – це єдиний організм.
V. Первинне закріплення у зовнішньому мовленні
Практична робота. Вивчення органів рослин (с. 20-21).
Робота з малюнками.
Діти отримують картки із зображенням рослин і
домальовують частини рослини, яких бракує.
Робота в класній лабораторії “Що з’явиться першим:
корінь чи стебло?”.
Діти замочують насіння квасолі чи будь-яке інше і
спостерігають за ним, роблячи висновки.
VІ. Включення в систему знань і повторення
Вправа “Виклик”.
Учитель ділить учнів на команди, котрі мають довести, яку роль кожен орган відіграє в житті рослини.
Школярі мають записати свої міркування, а потім кожна команда презентує висновки. Перемагає та команда,
яка найкраще впоралась із завданням.
17

VIІ. Рефлексія діяльності
На цьому етапі вчитель пропонує учням основні тези
нової теми, які вони занотовують, ставлячи біля них
відповідні позначки:
+ ( я це знав);
– ( я цього не знав);
? ( це мене здивувало);
! ( про це я хотів би довідатись детальніше).
Після цього вчитель пропонує учням визначити, чого
вони навчились на уроці, що було найцікавішим, про
що хотілося б почути більше, а також оцінити власні
знання. Школярі планують завдання, які вони будуть
вирішувати на наступних уроках.

Тема. Навіщо рослині потрібні корені?
Мета: подати учням відомості про зовнішню будову
кореня, види і типи кореневих систем, формувати
вміння працювати з натуральними об’єктами, навчити визначати типи кореневих систем за їхнім зовнішнім виглядом, продовжувати формувати уявлення про
взаємозв’язок будови та функцій, про пристосування
організмів до середовища життя; розвивати творчу
активність, пізнавальні інтереси учнів, виховувати
дбайливе ставлення до рослин, розвивати в учнів почуття прекрасного.
Хід уроку
І. Самовизначення до діяльності
Учитель:
– Коли дме сильний вітер, спробуйте втримати
парасольку за ручку. Важко! Яка ж сила потрібна, щоб
дуб чи липа з товстими стовбурами й гілками втрималися
на місці під час бурі! Така сила могутнього велетня!
Що ж володіє цією силою? (Відповіді учнів.) Це корені!
Простягнуті в різні боки, вони утримують рослину, мов
сталеві канати. Чому корінь порівнюють із насосом? У
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пустелях денна температура піднімається до 80 градусів,
уночі бувають приморозки, ґрунт сухий і засолений. Який
орган допомагає рослині вижити за таких умов? Так, це
корінь. У ґрунті міститься велика кількість коріння.
Корені дерев живуть довго – від 50 до 500 років, кущів –
від 10 до 20 років, а трав – від 1 року до 20.
II. Актуалізація знань і фіксація утруднення в діяльності
ІІІ. Постановка навчального завдання
Учитель:
Зірвали маків ми букет червоних
й блакитних незабудок цілу жмуть,
Та жаль нам стало квітів цих яскравих,
їх посадили в землю – хай ростуть!
Тільки от нічого не виходить:
Від вітру наші квіти похилило,
Чомусь вони осипались і в’януть,
Бо без коріння жить вони не стануть!
Хоч тонкий і непримітний
Корінь цей в землі росте,
Та без нього на планеті
Жодна квітка не цвіте.
– А чи знаєте ви, що ...
•в Індії росте баньян – бенгальський фікус, далекий
родич кімнатного фікуса. У цій країні його вважають
священною рослиною. Великий баньян утворює понад
4000 повітряних коренів, які поступово опускаються до
землі, перетворюючись на стовбури. Під цим деревом
може відпочивати понад 5000 осіб водночас;
•корені кульбаби та цикорію восени перед зимівлею
починають закручуватись навколо своєї осі, внаслідок
чого скорочуються на 3-5 см;
•головний корінь такого пустельного чагарника, як
верблюжа колючка, сягає глибини 15 м, на якій розташовано водоносний шар ґрунту.
Мудра природа завжди нас чогось учить. Які ж секрети
приховує коріння рослин? Поставте мету на сьогоднішній
урок.
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IV. Побудова проєкту виходу з утруднення
Робота в класній лабораторії.
Дослід 1.
Діти отримують гербарні зразки рослин з різними
кореневими системами.
Кожна група розглядає запропонований гербарний
зразок (робити це слід обережно, оскільки висушені
корені доволі крихкі), визначає в ньому головний корінь,
бічні й додаткові корені, а також тип кореневої системи
(стрижнева чи мичкувата) цієї рослини.
Дослід 2.
Школярам необхідно розглянути корінь пшениці, щойно вийнятої з ґрунту. Чи до всіх ділянок кореня щільно прилипли частинки ґрунту? (Частинки ґрунту щільно прилипають у зоні всмоктування тому, що ця зона
має велику кількість виростів.)
V. Первинне закріплення у зовнішньому мовленні
“Біологічна мозаїка” (робота в групах).
Група учнів отримує картки, де запропоновано набір
слів, з яких потрібно скласти визначення й назвати поняття.
Приклади “мозаїки” для:
I групи: пагона, це, нового, зачаток (брунька);
II групи: осьова, це, пагона, частина (стебло);
III групи: та, видозмінений, пагін, це, вкорочений
(квітка);
IV групи: підземна, рослини, це, частина (корінь).
VІ. Включення в систему знань і повторення
Гра “Відгадай, де корінець”.
Діти працюють з особливими рослинами: буряк, ананас,
фікус тощо (див. додатковий матеріал), висловлюючи
припущення, де в них корінець.
VIІ. Рефлексія діяльності
Природничий диктант.
Учням потрібно вписати пропущені слова, необхідні
за змістом.
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Осьовий підземний орган рослини має назву _______.
Розрізняють ________________ і _______________
кореневі системи.
Коренева система, у якій головний корінь галузиться
за рахунок бічних коренів, називається ________________.
Коренева система, утворена додатковими коренями,
називається ________________.
Таку кореневу систему мають рослини класу ________.
Додатковий матеріал
Хвилинка-цікавинка
А чи знаєте ви, що є такі дерева, у котрих корені
ростуть над поверхнею ґрунту. Якщо рослинам не вистачає води, повітря або, навпаки, чогось надто багато,
тоді й починає рослина викидати вгору безліч корінців,
які звисають із гілок, намагаючись дотягтися до землі в
іншому місці. В Індії росте багатостовбурний фікус (його
називають “баньян”), який може займати дуже велику
площу. Є дерева, що стоять на власних коренях, як на
ходулях. Наприклад, бразильські пальми в тропіках.

Тема. Навіщо рослинам стебло?
Мета: формувати науковий світогляд учнів у процесі їх
ознайомлення зі стеблом як осьовою частиною пагону
та внутрішньою будовою стебла; розвивати пізнавальні
інтереси, уміння досліджувати об’єкти, виділяти в них
головне, порівнювати й узагальнювати; формувати
навички роботи в групах, виховувати товариськість,
естетичне чуття.
Хід уроку
І. Самовизначення до діяльності
Учитель:
– Чи знаєте ви, що:
•найменша рослина – вольфія безкоренева – із
довжиною стебла до 2 мм росте в стоячих водоймах;
•стовбур африканського баобаба, або мавпячого
дерева, 9 м у діаметрі;
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•в Індії росте фікус-баньян, вік якого 3000 років, а в
Танзанії є баобаб віком 5000 років. Товщина його стовбура становить 47 м, а висота – 22 метри.
II. Актуалізація знань і фіксація утруднення в діяльності
ІІІ. Постановка навчального завдання
Робота з таблицею.
Знаю

Хочу дізнатися

Дізнався

Учитель з’ясовує, що учні знають про стебло, і записує відомості до першої колонки. Потім питає, що вони
хочуть дізнатися про стебло, і записує пропозиції дітей
до другої колонки. Наприклад:
– Навіщо рослинам стебло?
– Які функції виконують стебла?
– Чим розрізняються стебла трав’янистих рослин, кущів
і дерев?
– Які бувають стебла за формою?
– Стебла яких рослин містять соки, котрі ми використовуємо?
IV. Побудова проєкту виходу з утруднення
Учитель:
– Окраса нашої планети – рослини. Вони неповторні,
не схожі між собою... Рослини відрізняються забарвленням і формою стебел, листя, квіток і плодів, тривалістю
життя та іншими особливостями. Незважаючи на такі
розбіжності, кожну з рослин можна віднести до однієї з
трьох груп: дерева, кущі чи трави.
– Дерева – це великі рослини з багаторічними дерев’янистими стеблами. Кожне дерево має стовбур, численні
гілки дерев утворюють крону.
– Кущі відрізняються від дерев тим, що мають не один
стовбур, а декілька. Найпоширеніші кущі – ліщина, бузок, жимолость, бузина, калина.
– У трав’янистих рослин, як правило, зелені соковиті
стебла, вони майже завжди нижчі від дерев і кущів
(завдання 1, с. 26).
Робота в класній лабораторії (с. 28).
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V. Первинне закріплення у зовнішньому мовленні
Гра “Відгадай, де стебло?”.
Учні працюють з особливими рослинами (картопля,
цибуля, часник, тюльпан тощо), відгадуючи особливість
стебла.
Дослід “Берестяна грамота”.
Матеріали: кора берези, кора клена, ємність із водою.
Хід досліду
Учитель радить учням добре роздивитися зразки кори,
розім’яти їх руками. Школярі розповідають про результати своїх відчуттів. Потім дослідники кладуть кору в
ємність із водою та чекають кілька хвилин. Після цього
педагог пропонує вийняти кору й перевірити, чи змінилась вона.
Висновок: кора берези не розмокла, а клена – почала
ламатися. Це відбувається через те, що “шкіра” берези
не пропускає воду й не гниє. Завдяки цій властивості
наші предки писали саме на такій корі (бересті) понад
тисячу років тому.
Учитель пропонує учням висловити власні ідеї щодо
того, як можна використати такі якості кори берези.
VІ. Включення в систему знань і повторення
Робота в класній лабораторії.
Учням потрібно дослідити стебла кімнатних рослин.
VIІ. Рефлексія діяльності
Діти під керівництвом учителя аналізують таблицю і
заповнюють її третю колонку.
Знаю

Хочу дізнатися

Дізнався

Школярі роблять висновок щодо того, чи досягли
вони мети уроку.
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Тема. Зелені долоньки листків
Мета: ознайомити школярів із особливостями будови
листків, їхнім значенням для життя всього живого на
планеті, учити спостерігати за рослинами; розвивати
спостережливість, увагу, мовлення й мислення; виховувати чуття прекрасного, бачення краси природи,
дбайливе ставлення до неї.
Хід уроку
І. Самовизначення до діяльності
Гра з листочками.
Діти – пасажири потяга, зупинки – назви рослин.
Замість квитків використовується опале листя. Учні
рухаються по колу під музику. Музика зупиняється,
і кондуктор (педагог) оголошує зупинку, наприклад,
“Клен”. На цій зупинці сідають на свої місця за партами
діти, які тримають у руках кленові листочки. Кондуктор
перевіряє квитки.
II. Актуалізація знань і фіксація утруднення в діяльності
Учитель:
– А чи всі секрети листочків ви знаєте? Розгляньте
ваші листочки – квитки. Що в них спільного, чим вони
відрізняються? З яких частин вони складаються? Пригадайте, у яких відомих рослин листочки схожі на голки,
трубки, пилки? Які незвичайні листки вам доводилось
бачити? (Завдання 1, с. 32.)
ІІІ. Постановка навчального завдання
– Давайте згадаємо, чому рослини називають зеленим
дивом?
IV. Побудова проєкту виходу з утруднення
Учитель:
– Що утворюється в листках під дією світла? (Кисень.)
– Коли рослини виділяють кисень? (Вдень.)
– Коли рослини вбирають кисень? (Уночі.)
– Якими органами дихають рослини? (Усіма.)
– Чи дихають рослини вдень і вночі? (Так, рослини
дихають вдень і вночі. Під час дихання вночі вони
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вбирають із повітря кисень, а вдень – вуглекислий газ.
Фотосинтез – це природний процес, під час якого рослини
перетворюють неорганічні речовини навколишнього
середовища на органічні, використовуючи сонячну
енергію.)
– Що таке листопад? (Листопад – засіб пристосування рослин до суворих умов зими.)
– Навіщо деревам потрібен листопад? (Листопад виконує наступні функції: по-перше, захищає дерева від
зимової посухи, адже листя випаровує багато вологи;
по-друге, позбавляє дерева від отруйних речовин із землі
та повітря; по-третє, рятує тонкі й крихкі гілки від
важкості снігу.)
Косе сонячне проміння менше нагріває повітря й
поверхню ґрунту, а отже, воду, яка міститься в ґрунті.
Вода, температура котрої стає нижчою, ніж улітку, не
може надійти через коріння до всієї рослини. Тоді дерево
або кущ, захищаючись від надмірного випаровування
через листя, починає поступово скидати його із себе.
Спробуй здогадатися, чому в ялини та сосни листкиголки восени не відпадають (завдання 5, с. 38).
V. Первинне закріплення у зовнішньому мовленні
Гра “Дослідники рослин”.
Школярам потрібно описати, які дерева ростуть на
шкільному подвір’ї, а також дослідити, з яких дерев
листя вже опало, а на яких ще залишилося. Намалювати листки й жилкування на них, підписати назви рослин і зробити висновок: однаковий чи різний візерунок
на листках (завдання 3, с. 35).
Робота в класній лабораторії.
Учитель:
– Зелені листки, як і будь-які інші органи живого організму, повинні дихати цілодобово. Подібно до тварин і
людей, вони дихають киснем, а виділяють вуглекислий
газ. Переконаймося в цьому на дослідах (с. 36–37).
VІ. Включення в систему знань і повторення
Робота в класній лабораторії.
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Знають навіть діти –
Світ наш красять квіти.
Ще людина добре знає –
Зелень кисень виділяє.
Кожна нова квітка –
Це ковток повітря.
Тож даруйте мамам квіти,
Будуть вони вдячні, вірте!
Учням потрібно виростити з черешка кімнатну рослину (наприклад, фіалку) у подарунок мамі.
VIІ. Рефлексія діяльності
Вправа “Шкала думок”.
Під час виконання вправи відбувається узагальнення,
систематизація та інтерпретація основних ідей уроку.
Важливим моментом є обмін думками між учнями й висловлення особистого ставлення до вивченого.
Додатковий матеріал
Настала осінь. Холодом
Повіяло навкруг.
Все більш береться золотом
Зелений ліс і луг.
Від вітру коливаються
Пожовклі дерева.
А листя з них зривається
І пісеньку співа:
Веселі танцюристи ми,
Кружляєм в висоті, –
Листки, листочки, листики,
Червоні й золоті.
Зриваємось ми зграями
З топольок і беріз,
Злітаємо, кружляємо
І падаємо вниз.
Це цікаво знати!
Опале листя теж приносить користь. Розкладаючись,
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воно збагачує ґрунт добривами. Крім того, щільний килим торішнього листя служить перешкодою для дощової і паводкової води, не дає струмкам розмити родючий
шар ґрунту. Опале листя, укрите першим снігом, – це
ще одна “ковдра” для тих, хто залишився зимувати на
поверхні ґрунту.
Запам’ятай!
• У дуба й осики – найпізніший листопад.
• Якщо восени лист з берези опадає нечисто – чекай
на сувору зиму.
• Пізній листопад – до суворої і тривалої зими.
• У жовтні й лист на дереві не тримається.

Тема. Квіти, плоди і насіння
Мета: формувати уявлення учнів про органи рослини та їхнє значення; ознайомити школярів із явищем
пристосування плодів і насіння для поширення в природі; розвивати логічне мислення, пам’ять, мовлення;
виховувати бережне ставлення до рослинного світу.
Хід уроку
І. Самовизначення до діяльності
Учитель:
– Чи замислювались ви над тим, як розмножуються
рослини? Навіщо рослинам плоди й насіння, як вони
утворюються? Мабуть, не раз декому з вас доводилось
відчищати свій одяг від чіпких колючок різних рослин,
наприклад, череди, лопуха. Усі ми бачили білий пух тополі,
який кружляє в повітрі, неначе сніг. А ще куштували
дуже поживні, приємні на смак ядра волоського горіха. Чи
розмірковували ви, навіщо потрібні ці витвори природи?
II. Актуалізація знань і фіксація утруднення в діяльності
Учитель просить учнів заплющити очі й уявити, ніби
вони тримають у руках квітучу гілку яблуні, вдихаючи
її аромат. Після того, як діти виконають завдання,
педагог запитує в них, що саме кожен з них побачив.
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Чого не вдалося відчути й чому? Наскільки сильним
був аромат, який вони відчули? Далі вчитель просить
дітей згадати слова-характеристики запаху (терпкий,
приємний, гіркий, солодкий, легкий тощо). Кого він може
приваблювати й навіщо? (Відповіді учнів.) Яскравий
колір і чудовий аромат квітів створено для того, щоб
привабити комах і вказати їм шлях до нектару й пилку,
бо найголовніша особливість квітів полягає в тому, що
в них зароджується нове життя. Прилетить комаха на
квітку, поповзає на ній, доки знайде собі поживу –
краплинку нектару, і перелетить на іншу, ще й пилок
перенесе. А хто ще, крім комах, може запилювати
квіти?
Вправа “Відгадай за запахом”.
Педагог пропонує школярам заплющити очі й відгадати назви квітучих рослин за їхнім запахом.
Учитель:
– У природі постійно відбувається замкнутий цикл: у
рослини з’являється квітка; з квітки розвивається плід;
у ньому – насіння; насіння дає життя новій рослині.
ІІІ. Постановка навчального завдання
IV. Побудова проєкту виходу з утруднення
Учитель:
– Дуже давно наша земля була порожнім розпеченим
тілом, на ній не було ні рослинності, ні води. І ось
одного разу Бог задумав оживити землю: розсипав по
всій її поверхні неймовірну кількість насіння і попросив
Сонечко зігріти його своїм теплом і світлом, а воду –
напоїти живильною вологою. Сонечко зігріло землю,
вода її напоїла. І з’явилась на землі сила-силенна рослин.
Допоможіть мені згадати їхні назви за виглядом насіння.
Гра “Швидкі руки”.
Кожен учень отримує торбинку з різним насінням. По
команді вчителя діти повинні швидко знайти й показати
насіння певної рослини.
Далі учні з учителем аналізують, чи швидко вони
впорались із завданням, чи не припускалися помилок, і
формулюють мету уроку.
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Учитель:
– Як назвати одним словом яблуко, ягоди смородини, помідор? (Це плоди.) Де утворюються плоди? (Плоди
утворюються на місці квіток.) Педагог розрізає яблуко,
помідор, ягоду смородини. Що міститься всередині кожного плоду? (Усередині завжди є насіння.) Що спільного
в усіх рослин? (У всіх рослин є корінь, стебло, листя,
квітки, плоди й насіння.)
Учитель пропонує учням створити робочі групи з дослідження різних плодів і виготовлення колекції насіння рідного краю.
Робота в класній лабораторії.
Завдання роботи: дослідження плода.
Учні отримують торбинку з горішками ліщини. Кожна пара дітей бере один горіх і розглядає його з лупою,
потім вилучає зернятко та вивчає його. Учитель задає
учням допоміжні питання на зразок:
– Що станеться, якщо горіх або інше насіння потрапить у землю?
– Чи таке ж тверде зернятко-насіннячко, як і шкаралупа горіха?
– Чому кожушок у насіння такий міцний?
Висновок: плід захищає насіння від пошкоджень, доки
воно розвивається.
V. Первинне закріплення у зовнішньому мовленні
Учитель:
– Чи можуть рослини мандрувати? (Можуть.) Щоправда, мандрує не сама рослина, а насінина, плід,
частина кореневища. Восени квітів стає менше, зате
кількість плодів зростає. У кожному плоді знаходиться
насіння. Кількість насіння в плодах буває різною.
Головними поширювачами насіння є дрібні тварини і
птахи. Насіння багатьох рослин переноситься з місця на
місце вітром (сосна, береза, вільха, тополя, кульбаба).
Кульбаба має на плодах “парашути” – летючі пухнасті
парасольки, які дозволяють їм переміщатись у сухому
повітрі, у клена цю роль виконують крильця. Насіння
реп’яха, будяка, череди за допомогою шипів та колючок
чіпляється до шерсті тварин чи одягу людини й так
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мандрує. А потім десь відчепиться, впаде на землю.
Неважко розселитися й тим, хто виріс біля швидкої
річки: вода понесе насіння. Багато рослин розселяється
птахами. Так, дрозди з’їдають насіння і плоди більш
ніж 30 рослин. Перелітаючи з місця на місце, птахи
розкидають разом з послідом насіння майбутніх дерев.
Сойка дуже любить жолуді. Вона відносить їх подалі від
дуба й там розкльовує. Злякає хтось птаха – і викине він
жолудь. Згодом тут виросте дуб. Каштан, горох, квасоля
можуть поширюватися самостійно. Коли плоди в них
висихають, то розтріскуються, а насіння розлітається на
всі боки.
Вправа “Відгадайте”.
Діти в парі будують діалог “Про що говорять квіти з
метеликами і бджілками”.
Робота в класній лабораторії “Я квіточку посаджу”.
Учням необхідно посадити цибулини тюльпанів у горщик. Коли вони проростуть у темряві, слід поставити їх
на світло, ближче до вікна. У березні тюльпани почнуть
цвісти.
VІ. Включення в систему знань і повторення
“Як зберігати плоди й насіння за домашніх умов”.
Учні заздалегідь виконують наступні завдання:
Дослід 1.
Покладіть бульби картоплі в картонну коробку і
закрийте її. Поставте на полицю шафи. Іншу частину
картоплин також покладіть у картонну коробку, але
не накривайте її. Поставте коробку на підвіконня.
Спостерігайте, яка картопля зберігається краще. Зробіть
висновки.
Дослід 2.
Покладіть в один паперовий конверт висушене насіння гарбуза. Покладіть у другий паперовий конверт сире
насіння гарбуза. Покладіть конверти на полицю шафи.
Спостерігайте, яке насіння гарбуза зберігається краще.
Зробіть висновки.
Дослід 3.
Покладіть у тканинний мішечок і поліетиленовий пакет
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плоди каштана. Покладіть мішечки на полицю шафи.
Спостерігайте, які плоди збережуться краще. Зробіть висновки.
Вправа “Кольорова мозаїка”.
Учитель пропонує учням назвати кольори, які походять від назв плодів (абрикосовий, малиновий, вишневий, морквяний, буряковий, лимонний та ін.).
Вправа “Відгадай на смак”.
Педагог пропонує дітям згадати слова, які характеризують смак (гострий, кислий, солодкий, солоний та ін.),
і записує ці слова на дошці. Потім учитель пропонує
кожному учневі вибрати один прикметник і написати
до нього якомога більше назв плодів, які мають такий
смак.
Робота в класній лабораторії.
Учням потрібно розгадати секрет розмноження сосни.
З мамою разом додому ми йшли,
Шишку сосни під ногами знайшли.
Звідки взялася, я не з’ясував,
Хустку мерщій із кишені дістав.
Кожне зернятко хутенько здобув
І наказав собі, щоб не забув:
Вдома не варто дарма сидіти –
Краще зернятка мерщій посадити,
Щоби шкільний непоказний наш двір
Став як ошатний справжнісінький бір.
Довго не думав і не чекав –
Зерна у землю всі закопав.
Зараз чекаю приходу весни,
Хочу побачити парость сосни.
Діти висаджують у горщики шишки сосни.
VIІ. Рефлексія діяльності
На цьому етапі вчитель пропонує учням основні тези
нової теми, які вони занотовують, ставлячи біля них відповідні позначки:
+ (я це знав);
– (я цього не знав);
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? (це мене здивувало);
! (про це я хотів би дізнатись детальніше).
Після цього вчитель пропонує учням визначити,
чого вони навчились на уроці, що було найцікавішим,
про що хотілося б почути ще, а також оцінити власні
знання. Крім того, школярі визначають зміст подальшої
діяльності.

Тема. Рослина – цілісний організм
Мета: ознайомити учнів із різноманітністю рослин та
їх взаємозв’язками з довкіллям, формувати уявлення
про рослину як єдине ціле; виховувати дбайливе
ставлення до навколишнього середовища, зокрема до
рослинного світу.
Хід уроку
І. Самовизначення до діяльності
Вправа “Порівняй”.
Діти отримують картки з малюнками рослин і
завданням продовжити перелік порівнянь про рослини.
Починає вчитель:
– Ялинка – неначе Снігуронька, стоїть у білій шапці
й білій шубці …
II. Актуалізація знань і фіксація утруднення в діяльності
ІІІ. Постановка навчального завдання
Учитель:
– Одного разу струнка берізка запропонувала організувати конкурс рослинної краси. Але кожна рослина
була по-своєму гарна й особлива. Тоді вирішили: нехай
кожна рослина покаже свій найдосконаліший орган.
Береза. Погляньте, яке в мене гарне, струнке, високе
й рівне стебло! По ньому тече березовий сік, він живить
мої листочки.
Будяк. Невідомо ще, чи розпустяться твої листочки...
Адже люди можуть надрізати твою кору, щоб набрати
соку. А от мене ніхто не чіпатиме! Мої ошатні, великі,
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колючі листки всі обминають десятою дорогою. Мої
яскраво-рожеві квіти найкращі!
Дуб. Про що ви гомоните? Хизуєтеся своїми органами!
То я вам скажу: такого міцного коріння, як у мене, годі
й шукати, за товщиною стовбура та шириною крони я
чемпіон!
Ялина. Візьміть і мене на конкурс, адже я маю такі
красиві листочки-голочки! Вони в мене і влітку, і взимку
зелені. Я – улюблене дерево малят на Новий рік!
Полуниця. Не знаю, як ти, а я справжня улюблениця
малят. Мої соковиті плоди люблять усі!
Довго сперечалися рослини... Допоможемо їм, діти!
IV. Побудова проєкту виходу з утруднення
Учитель:
– Складіть інтелект-карту поняття “рослина”. Доповніть карту значенням кожного рослинного органа.
КВІТКА
ЛИСТКИ

КОРІНЬ

РОСЛИНИ

СТЕБЛО

НАСІННЯ

У процесі роботи учні доводять необхідність для життя
рослини того чи іншого органа.
Корінь – це підземна частина рослини, дуже важливий
рослинний орган. Через нього рослина отримує необхідні
мінеральні речовини, воду. Як людині потрібне серце, так
рослина не може рости без кореня. Він укріплює рослину
в ґрунті. Корінь годує тварин, інколи використовується
з лікувальною метою.
Стебло. Жоден корінь не може жити без стебла, адже
через його тоненькі трубочки поживні речовини й вода
розносяться по всій рослині. Одні волокна передають
поживні речовини кореню, інші – листку. З ранньої
весни і до пізньої осені стебло невпинно працює: піднімає
листя догори, щоб краще обігрівалося сонечком.
Листя рослин – це дивовижні “кухарі”. Вони із
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частинок води й вуглекислого газу “готують” їжу –
цукор, крохмаль. Слід пам’ятати, що цей процес –
фотосинтез – відбувається лише при денному світлі. А
ще він підказує людям, коли рослину потрібно полити,
підживити, закрити.
Квітка – це частина рослини. Своїм яскравим кольором, ароматом приваблює до себе комах, які запліднюють квітку. Унаслідок цього утворюється плід, з якого в
майбутньому виросте нова рослина.
Плід. Насіння. Із заплідненої квітки утворюється
плід, у якому міститься насіння. Із плоду та насіння
виростає нова рослина. Поширення насіння на Землі –
це розмноження рослин.
V. Первинне закріплення у зовнішньому мовленні
Учитель:
– Виконайте завдання тесту й визначте, чи на всі
запитання ви можете дати відповідь.
1. Рослини – частина природи:
а) живої;
б) неживої.
2. За зовнішнім виглядом рослини поділяють на такі
групи:
а) дерева‚ кущі‚ трави;
б) дерева‚ кущі‚ трав’янисті рослини;
в) кущі‚ гриби‚ трави.
3. У кожної рослини є :
а) корінь‚ стебло‚ плоди;
б) корінь‚ стебло‚ листя‚ квіти‚ плоди з насінням;
в) плоди і насіння.
4. Весняна квітка на дереві – це :
а) прикраса;
б) майбутній плід;
в) насіння.
5. За доглядом рослини розподіляють:
а) кімнатні;
б) дерева;
в) дикорослі та культурні.
6. Дикорослі культури:
а) сіє людина;
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б) ніхто не сіє.
7. Культурні рослини – це ті‚ котрі:
а) посадила й доглядає людина;
б) посіяв вітер;
в) приносять користь.
8. Рослини потрібні людині:
а) для прикрашання житла;
б) для лікування;
в) для краси та користі в житті.
9. Як змінилося забарвлення листя на деревах і кущах
восени?
а) листя стало ще зеленішим;
б) листки пожовкли.
10. Чому листя жовтіє й опадає?
а) тому що виростає нове;
б) меншає кількість сонця‚ вологи й тепла.
11. Чому хвойні дерева не скидають своє вбрання восени?
а) їхнє листя міцно тримається,
б) покриті воском голки зменшують кількість випаровування води.
VІ. Включення в систему знань і повторення
Інсценізація “Суперечка органів рослини”.
Однієї сонячної днини
Сперечались органи рослини.
Каже корінь: “Я – основа.
Не секрет, що без мене
Жоден елемент не потрапить
Ні до листочка, ні до плоду.
Постачаю мінеральні солі й воду.
Усе корисне поглинаю,
Й рослина масу набирає”.
Слухало стебло і дивувалось:
“Вся важливість кореню дісталась!
Я ж не просто для краси!
По всій рослині транспортую я
Поживні речовини.
Безперервно вдень і цілу ніч!
Я важливий, ось у чому річ”.
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“Що ви можете? – озвалися листки. –
Нас багато, справжні ми трудівники!
Кисень, необхідний для людини,
Виробляємо ми кожної хвилини!
Ми важливі, з нами є прогрес!
Фотосинтез – неперервний це процес!”
В один голос заспівали квіти:
“Господи, де справедливість, діти?
З нашої земної красоти
Достигають восени плоди.
Ми чарівні, запашні, красиві!
І, повірте, ми не менш важливі!”
А без плоду немає й роду:
“Ми поживні, корисні, смачні й запашні,
Про нас навіть складають пісні!
Без нас не обходиться жодна людина,
Й ніколи не виросте гарна дитина!”
Що на це, діти, їм скажемо?
Як цю задачу розв’яжемо?
Робота в групах. Складання казки.
Кожна група отримує картки, на яких написано
запитання (наприклад, “Чому кактус колючий?”). На це
запитання учні повинні відповісти казкою або історією.
Потім діти можуть намалювати малюнки до казок і
склеїти “Книгу казок”.
Учитель:
Сонце засяє – і все ожива.
Все розквітає – надворі весна!
Нова шпаківня гостей зустрічає,
Пташка із півдня уже прибуває.
Радісно всюди, чудова погода!
Трудяться люди в садах, на городах.
Бачу: лелеки гніздо змайстрували,
І перепілки уже заспівали.
Ось і зайчиха зайчат навела.
Вільно так диха маленька бджола!
Дехто із нас так природу “любив” –
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Взяв сірника і траву запалив!
Квітки ромашки згоріли дотла.
Де сіра пташка? Де ділась бджола?
Де ті зайчата, маленькі і кволі?
Може, малята згоріли у полі?!
Важко мені на той попіл дивитись,
Долі такій я не хочу коритись!
Кожному в душу я слово скажу,
Вишню та грушу в садку посаджу.
В лузі насіння барвінку розвію,
Сонця проміння нехай його гріє.
Хай розквітають сади і луги,
Важко звисають духмяні плоди!
Учні презентують домашні проєкти поведінки в природі (завдання 2, с. 54).
VІІ. Рефлексія діяльності
Вправа “Шкала думок”.
Під час виконання вправи відбувається узагальнення,
систематизація та інтерпретація основних ідей уроку.
Важливим моментом є обмін думками між учнями та
висловлення особистого ставлення до вивченого.

Тема. Сонце, повітря і вода в житті рослин
Мета: формувати в учнів уявлення про умови, необхідні для життя рослин; розвивати пізнавальні інтереси,
спостережливість і кмітливість, уміння аналізувати,
робити висновки, доводити власну думку.
Хід уроку
І. Самовизначення до діяльності
Гра “Що з чим пов’язано?”.
Учитель пропоняє учням підібрати пари до слів “світло”, “повітря” і “вода” та пояснити, як ці пари пов’язані
між собою. Педагог запитує в дітей, яку закономірність
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вони помітили. (Вода, повітря, світло й тепло необхідні
для життя всьому живому, і рослинам також).
II. Актуалізація знань і фіксація утруднення в діяльності
Учитель:
– Колись на Землю упав промінь Сонця. Але впав він
не на родючий ґрунт, а на зелений пшеничний паросток.
Торкнувшись його, промінь погас, але не зник. Він лише
витратився на внутрішню роботу: утворив крохмаль,
який увійшов до складу хліба, ставши нашою їжею.
Він перетворився в наші м’язи, наші нерви. Отже, промінь сонця зігріває нас, приводить у рух наш організм.
Джерелом сили в нас є законсервований сонячний промінь. Без світла рослини не можуть виробляти поживні
речовини. Світло – одна з найголовніших умов життя
рослин. Тому рослини завжди тягнуться до Сонця. Це
явище легко спостерігати в кімнатних рослин (завдання
8, с. 60).
ІІІ. Постановка навчального завдання
IV. Побудова проєкту виходу з утруднення
Учитель:
– Стебло і листки рослини, які знаходяться на відкритому повітрі, тягнуться до Сонця, а чому її корені
заглиблюються в ґрунт?
На основі ключового запитання, яке фіксується маркерами в центрі дошки, учні створюють ментальну карту.
Завдання школярів – пропонувати нові характеристики,
пов’язані між собою за змістом і об’єднані ключовим запитанням. Особливо цікаво виконувати це завдання на
інтерактивній панелі, адже в сервісі є різні візуальні
ефекти. Педагог слідкує за логікою та структурою побудови карти. А потім, ґрунтуючись на даних, які зазначив учень, пропонує дітям скласти казку “Як вода
врятувала рослини”.
V. Первинне закріплення у зовнішньому мовленні
Робота в класній лабораторії. Дослід “Кольорова
квітка”.
Учні розводять харчовий барвник у склянці з водою.
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Беруть квітку, зрізають 2-3 см стебла й занурюють у
воду з барвником. Залишають на деякий час і спостерігають, як пофарбована вода піднімається стеблом угору
та зафарбовує пелюстки квітки.
Висновок: це відбувається тому, що вода може рухатись
угору, знаходячи для себе вільні канальці. Усім живим
організмам потрібна вода.
Гра “Дарунки природи”.
Учитель:
– Природа дарує рослинам усе потрібне й необхідне.
Закінчи речення:
– Полям ... (сніги).
– Зернині ... (тепло, воду).
– Квітам ... (сонце, тепло).
– Корінчикам ... (воду) і т. д.
VІ. Включення в систему знань і повторення
Робота в класній лабораторії.
Учням потрібно посіяти в горщику на вікні овес,
конюшину, цибулю, кріп. Регулярно поливати ці
рослини, а ввечері переставляти їх ближче до батареї.
Спостерігати, що особливо подобається цим рослинам.
Повторити посадку рослин навесні та порівняти якість
сходів.
Гра “Подорож у минуле рослин”.
Учні дізнаються, з якої країни світу прибула до нас та
чи інша рослина.
VIІ. Рефлексія діяльності
Вправа “Шкала думок”.
Під час виконання вправи відбувається узагальнення,
систематизація та інтерпретація основних ідей уроку.
Важливим моментом є обмін думками між учнями та
висловлення особистого ставлення до вивченого.
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Тема. Для чого люди вирощують рослини? (Що таке
рослинництво?)
Мета: охарактеризувати поняття “рослинництво”, пояснити його значення; розвивати пізнавальні інтереси
учнів, удосконалювати навички аналізу; виховувати
самостійність мислення, любов до рідної природи.
Хід уроку
І. Самовизначення до діяльності
II. Актуалізація знань і фіксація утруднення в діяльності
Учитель:
– У ті далекі часи, коли наші предки харчувались
тим, що дарувала їм природа, деякі з них помітили,
як із розсипаного на землю насіння виростають нові
рослини. Поступово люди почали вирощувати необхідні
їм рослини (завдання 1, с. 62). Враховуючи те, що лише
рослини спроможні задовольнити зростаючі потреби
людей у продуктах харчування, людина використовує
різноманітні способи та прийоми для підвищення
продуктивності рослин. Так, значну кількість видів,
переважно культурних рослин, було штучно переселено
з однієї території на іншу, де ці види раніше не росли. Ви
вже знаєте, що з Америки в інші частини світу людина
завезла картоплю, помідори, соняшник, кукурудзу, з
Південно-Східної Азії – рис, з Африки – кавун.
ІІІ. Постановка навчального завдання
Учитель:
– Чи можна вирощувати взимку овочеві, декоративні
та інші рослини? Поставте мету на сьогоднішній урок.
IV. Побудова проєкту виходу з утруднення
Учитель:
– Рослинництво – це напрямок людської діяльності,
що полягає у вирощуванні людьми культурних рослин
для власних потреб. Як ростуть рослини в теплицях? Не
відразу виростають на зеленому стеблі огірки. Спочатку
зацвітають жовтуваті квітки. Потім вони зів’януть, і
на їхньому місці ми побачимо маленькі пуп’янки, які
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згодом стануть великими огірками. Але для цього треба,
щоб пилок з однієї квітки потрапив на іншу. Як же
це зробити? Хто запилює квітки рослин у теплицях?
Вирішили агрономи цю роботу доручити бджолам:
поставили вулики в теплиці. Але взимку бджілки сплять…
Як вони дізнаються, що огірки зацвіли? Для цього в
приміщенні підвищують температуру – тоді в теплиці
чути ніжний аромат огіркових квітів. Прокидаються
бджоли, збирають солодкий пилок із квітів, а одночасно
й квіти запилюють.
Недовго цвітуть огірки, що ж далі бджолам робити?
Знизять люди в приміщенні температуру, стане в теплиці
прохолодніше, вони й засинають.
У теплицях також вирощують городину без ... землі.
Поміркуймо трохи! Коріння добуває із землі необхідні
речовини. А як саме? Завдяки воді. Адже всі поживні
речовини розчинені у воді, як цукор у склянці чаю.
Нап’ються такої води корені – є рослині чим харчуватися,
із чого рости.
А чи можна зробити так, щоб рослина росла між
камінцями, а люди годували б її таким поживним
розчином? Можна. У велику зацементовану грядку
висаджують розсаду: роблять ямку й обгортають корінці
камінчиками. Чотири рази на день пускають на грядку
воду з поживними речовинами. П’є рослина цю воду і
росте собі на камінцях. Добре росте. Навіть краще, ніж
у землі. І врожай більший дає. А камінці не треба так
часто міняти, як землю в теплицях. Та й шкідників на
них менше заводиться. Хіба це не вигідно?
V. Первинне закріплення у зовнішньому мовленні
Вправа “Що для чого придатне”.
Учитель називає будь-який плід, а учні повинні
назвати кілька способів його застосування.
Робота в класній лабораторії.
Дослід 1 “Кольорова капуста”.
Спочатку потрібно здобути з капусти (червонокачанної)
колір для подальшого експерименту. Для цього учні
шаткують капусту й заливають її окропом на 5 хвилин.
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Після цього подрібнену капусту віджимають, отримуючи
в такий спосіб воду фіолетового кольору. Потім сік
розливають у кілька склянок. У першу склянку додають
мильний розчин і отримують насичений блакитний колір.
У другу наливають оцет – колір розчину змінюється на
рожевий. У третій склянці сода пофарбує воду в синій
колір. А в четвертій пральний порошок надасть соку
зеленого кольору.
Цей дослід показує учням, що чимало продуктів мають
свій колір і з деяких із них можна добувати справжні
фарби.
Дослід 2 “Цитрусова кулька”.
Потрібно надути повітряну кульку, видавити з апельсина трохи соку та капнути на неї. Кулька лусне.
Висновок: у цитрусових є особлива речовина – лимонен.
Її часто використовують у косметичних препаратах.
Коли апельсиновий сік потрапляє на гуму, відбувається
реакція, лимонен розчиняє гуму, і кулька лускає.
Вправа “Експрес – натхнення”.
Напишіть оповідання, яке починається зі слів: “Одного
разу в мене була можливість посадити …”.
VІ. Включення в систему знань і повторення
Робота в класній лабораторії.
Педагог пропонує дітям провести дослід. Кожен учень
має поставити цибулину в банку з водою. Протягом деякого часу діти повинні спостерігати за своїми цибулинами, записуючи результати власних спостережень. По
закінченню спостереження діти обговорюють загальні
закономірності росту цибулини, роблять висновки і відповідають на запитання:
– Чому деякі цибулини “худнуть”, а деякі – ні? Від
чого це залежить?
– Чи залежить ріст зелені з цибулини від того, у яку
банку її поставили?
– Чи залежить ріст зелені з цибулини від освітлення
й температури в кімнаті?
– Чи потрібно міняти воду в банці щодня?
– За яких умов зелень майже не з’являється?
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Виготовлення колажів на зразок “Шлях кави від
квітки до горнятка”.
VIІ. Рефлексія діяльності
На цьому етапі вчитель пропонує учням основні тези
нової теми, які вони занотовують, ставлячи біля них
відповідні позначки:
+ (я це знав);
– (я цього не знав);
? (це мене здивувало);
! (про це я хотів би дізнатись детальніше).
Після цього вчитель пропонує учням визначити, чого
вони навчилися на уроці, що було найцікавішим, про що
хотілося б почути ще, а також оцінити власні знання.
Школярі планують зміст подальшої діяльності.
Додатковий матеріал
Дідусь саджав яблуні
Дідусь саджав яблуні. Йому сказали:
– Навіщо тобі яблуні? Довго чекати з цих яблунь плода, і ти не з’їси з них яблучка.
Дідусь відповів:
– Я не з’їм, то інші з’їдять, мені подякують.
Пам’ятайте!
Дерева краще садити навесні, а ягідники – восени.
Посадивши дерево, поливайте його. Однорічні саджанці груші, яблуні та вишні протягом сезону слід поливати 4-5 разів по одному-троє відер води під кожне дерево. Щовесни обкопуйте, підживлюйте. Захищайте від
шкідників, хвороб і морозів, особливо протягом перших
трьох років.
У березні в усіх садах білять штамби та основні гілки
плодових дерев не тільки для краси, а головне – для…
Для чого? (Для захисту кори від сонячних опіків та
уповільнення розпускання плодових бруньок.)
Приваблюйте птахів у сади. Порадьтеся разом у
класі, як краще виготовити й відремонтувати пташині
будиночки. Влаштуйте виставку шпаківень.
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Тема. Чи потрібно охороняти рослини?
Мета: збагачувати знання учнів про охорону рослин,
формувати навички практичної діяльності, пов’язаної
зі збереженням природних багатств; розвивати допитливість; виховувати бережне ставлення до рослин,
чуття прекрасного, любов до природи.
Хід уроку
І. Самовизначення до діяльності
Учитель пропонує учням витягнути картку з малюнком рослини й описати її характер. Далі запитує дітей,
чи може рослина бути сумною, зажуреною та чому? (Відповіді учнів.)
II. Актуалізація знань і фіксація утруднення в діяльності
ІІІ. Постановка навчального завдання
Учитель:
– Якби рослини вміли розмовляти, що вони сказали
б? (Відповіді учнів.) Поставте мету на сьогоднішній урок.
Рослини мають пізнавальне значення. Вони розповідають нам про історію народу, про його культуру. У
процесі багатовікового спостереження за рослинами та
їх вивчення виникла народна, а згодом – наукова медицина. Природа сповіщає людині, коли треба орати землю, сіяти хліб, садити овочі чи збирати врожай. Існують рослини-компаси, рослини-годинники, рослини, які
прогнозують погоду. І все це людина помітила, пізнаючи
зелене царство рослин.
Отже, рослини лікують нас, дбають про наше здоров’я.
А як же людина піклується про рослини, впливає на
рослинний світ? Діяльність людини, яка докорінно змінює умови існування живих істот, часто занепокоює.
Людина може руйнувати одні типи рослинних угруповань (вирубування лісів, осушення боліт, розорювання
цілинного степу тощо) і штучно створювати інші (сади,
поля, городи, пасовища, лісонасадження, парки та ін.).
Людина може масово винищувати певні види організмів
(наприклад, рослини, що мають цінну деревину, гарні
квітки або ті, які застосовують у медицині). Багато видів
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рослин уже зникли з нашої планети або перебувають на
межі зникнення. Небезпечним для рослин є забруднення
ґрунтів різними хімічними речовинами (отрутохімікати,
надлишки мінеральних добрив тощо). Крім того,
внаслідок неправильного обробітку ґрунтів порушується
їхня природна структура та зменшується товща
верхнього родючого шару. Народна мудрість говорить:
“Щоб загубити молоде дерево, достатньо хвилини, а щоб
виростити, потрібні роки”. Багато людей безвідповідально
ставиться до рослинного світу. Як же можна запобігти
цьому? Рідкісні та зникаючі види рослин занесені
до Червоної книги України. Для збереження рослин
людина створює заповідники, заказники, національні
парки, дендропарки, ботанічні сади. Людина збагачує
рослинний світ, насаджуючи дерева, кущі, квіти.
У нашій місцевості є рослини, назви яких занесено до
Червоної книги. Це тюльпан, підсніжник, ковила.
IV. Побудова проєкту виходу з утруднення
Педагог пропонує учням порівняти себе з якою-небудь
рослиною, подумати і записати все, що є найнеобхіднішим і найважливішим для її нормального життя. Наприклад, тепло, вода, свіже повітря тощо. Після того,
як учні виконають завдання, можна скласти список найнеобхіднішого і найважливішого для життя рослин. Під
час дискусії учні повинні відповісти на запитання:
– Що було б, якби вода зникла на землі?
– Що було б, якби на планеті змінився клімат?
– Що було б, якби люди не прибирали за собою?
– Як ви думаєте, чи може таке статись насправді?
– Що люди повинні робити, щоб цього не трапилось?
Висновки обговорення можна висвітлити на стенді:
“Наші думки про охорону рослин”.
Групова робота.
Вправа “Як ми можемо допомогти нашій природі”.
Клас ділиться на дві групи. Перша група пише не менше
п’яти речень на тему “Як люди повинні піклуватися про
рослини”, інша складає не менше п’яти речень на тему
“Як люди знищують рослини”. Представники кожної
групи записують результати своїх обговорень на дошці.
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До кожного з пунктів результатів обговорення першої
групи діти мають знайти відповідний пункт із результатів
обговорення другої групи. У результаті обговорення учні
вибудовують оптимальний план захисту рослин.
Придумай за аналогією інші “закони природи”.
– Закон червоної калини: будемо прикрашати землю
добрими справами, як калина – гай.
– Закон золотого соняшника: кожна істота, котра живе
на Землі, – неповторна й унікальна. Вона має право на
сонце, повітря і воду.
– Закон вічнозеленого барвінку: будемо завжди
пам’ятати про перевагу законів природи над законами
людськими, і т. ін.
V. Первинне закріплення у зовнішньому мовленні
Групова робота “Якщо в лісі біда”.
Учитель просить школярів швидко відповісти на
запитання, які він диктує. На кожне запитання дається
не більше трьох-п’яти хвилин. Наприклад:
– Якщо дерева навесні не зацвітуть?
– Якщо восени листя не опаде?
– Якщо засохнуть всі лісні струмки?
– Якщо в лісі не буде комах?
– Якщо влітку весь час будуть іти дощі?
– Якщо в лісі не буде ягід?
– Якщо взимку не буде снігу?
– Якщо не буде дощів?
Результати відповідей груп порівнюються. Перемагає
група, яка відповіла на запитання швидше й цікавіше.
Гра “Якби я була (був) чарівником …”.
VІ. Включення в систему знань і повторення
Групова робота. Вправа “Як ми рятуємо ліс”.
Учитель просить учнів уявити, що вони лісники.
Потім пропонує їм ситуацію: у лісі почалась пожежа.
Діти повинні написати план порятунку лісу від пожежі.
(Ситуації можуть бути різними.)
Вправа “Скарби Землі”.
На двох половинах класної дошки вчитель малює дві
великі земні кулі й ділить їх на клітинки. (Кількість
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клітинок не повинна бути занадто великою.) Учні
класу діляться на дві команди. Кожна команда повинна
заповнити якомога більше клітинок, записуючи в них
усі якості, котрими повинна володіти людина, яка
турбується про екологію на нашій планеті.
Подорож у часі.
Учням потрібно написати листа собі в майбутнє.
VIІ. Рефлексія діяльності
Гра “Червоний, жовтий, зелений”.
Учитель називає колір, а учні – відповідні дії:
Зелений – дівчинка з мамою саджають квіти на клумбі
й т. д.
Червоний – хлопчик зламав гілку дерева й т. ін.
Жовтий – діти вирішили піти до лісу по проліски й т. д.
Екологічна допомога “Добрий вчинок”.
Учням класу необхідно організувати групу, яка
один раз на тиждень обстежуватиме територію школи,
звертаючи увагу на те, чи є сміття, чи правильно діти
доглядають за кімнатними рослинами, чи чисте повітря
в приміщенні й т. д.
Додатковий матеріал
Деревце
Посадили діти деревце обабіч дороги. Воно ще маленьке. Прийнялося деревце й почало рости.
Ішов хлопчик повз нього, зірвав листочок, зім’яв його
та викинув. “Нащо ж я його зірвав? – подумав він, але
відразу й заспокоївся. – А, що важить один листочок! У
дерев листя багато”.
Ішов інший хлопчик, зламав гілочку і думає: “Що
там одна гілочка! У деревця їх чотири”.
Бігла дівчинка з м’ячем, підкинула його вгору, а він –
гуп! – прямо на деревце та й зламав верхівку.
“От біда, – засмутилась дівчинка, – та воно не помре
й так. Нова верхівка виросте”.
Йшла коза, відгризла шматочок кори. Зупинився
велосипедист, поставив під деревцем велосипед. Воно
затріщало.
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Ішов хлопчик із новим ножиком. “Еге, – думає, – зараз
випробую, який він”.
Відрізав гілочку. Гарний, гострий ножик.
Деревце й засохло.
Прийшли діти, котрі його посадили. “Що сталося?” –
говорять. – Не ростуть дерева... Певно, у нас земля погана”.
Вмійте природу любити
Вам у походи ходити
І мандрувать, любі діти,
Вмійте ж природу любити,
Кожній стеблинці радіти.
В полі, у лісі, над яром –
Квіти, дерева і трави...
Цвіту не вирви задаром,
Гілки не втни для забави.
Оберігайте ж повсюди
Шлях і стежиночку в гаї.
Все те окрасою буде
Нашого рідного краю.
						П. Ситниченко

Спасибі людям, що зростили ліс:
За всі дуби, ялини в пишнім гіллі
І за красу отих зелених кіс,
В яких стоять гнучкі берізки білі.
Коли б не ліс, не знали ми про те,
Що є фіалка й пролісок на світі,
Як у маю конвалія цвіте –
Найкраща, найніжніша поміж квітів.
Від суховіїв сохнула б земля,
Була вона подібна до пустелі.
А ліс накличе хмару на поля –
Дощі проллються весняні, веселі ...
Спасибі ж людям, що зростили ліс:
За всі дуби, ялини в пишнім гіллі
І за красу отих зелених кіс,
В яких стоять гнучкі берізки білі.
					М. Познанська
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