
Тема уроку: Зелені долоньки листків 

Мета: познайомити учнів з одним із важливих органів рослин – листком; з 

різноманітністю та видозміненням листка; вчити орієнтуватися в будові листка 

та розбиратися в його функціях; розвивати сприйняття, уяву, розумові операції 

порівняння та узагальнення, мову дітей; виховувати бережливе ставлення до 

природи, любов до краси та різноманітності природи. 

Обладнання: лупа, підручник, квіти у горщиках- алое, кактус, листки дерев, 

заготовки пазлу «будова листка», конверти з листками, мішечки з назвами 

частин листка. 

Хід уроку 

І. Організаційний момент 

Щоб природі другом стати, 

Секрети всі її пізнати. 

Всі загадки розгадати. 

І навчитись спостерігати. 

Будемо разом розвивати в себе спостережливість. 

Допоможе нам у цьому розум і допитливість. 

 

ІІ. Актуалізація знань. 

Мотивація навчальної діяльності 

Повідомлення теми уроку 

 

Світ, в якому ми живемо – це живий світ. Його прикрашають смарагдові 

трави, яскраві квіти та дивовижні, добрі рослини. (слайд №2) 

Скажіть: 

- Яку роль у житті природи і людини відіграють рослини? 

- Чи відрізняються рослини один від одного? 

- За тривалістю життя рослини поділяють на які групи? 

- Які незвичайні назви рослин ви вже знаєте? 

- Що таке орган? З яких органів складаються рослини? 

- Яку функцію виконує корінь рослини? Які ви знаєте види кореневої 

системи? 

- Яку функцію виконує стебло рослини? 

Молодці! 

ІІІ. Мотивація навчальної діяльності 

     Повідомлення теми уроку 



 

А зараз вгадайте про який орган рослини сьогодні ми будемо 

говорити на уроці? 

Загадка (слайд №3) 

Навесні і влітку одним кольором, 

Шумить і шелестить. 

А стане різнокольоровим- 

І за вітром полетить. (Лист) 

«Літав, кружляв, 

На землю лягав. 

З землі не встав 

Тут і пропав» 

Ось і до вас на урок завітав сьогодні веселий листочок (вчитель дістає образ 
веселого листка) 

- Які слова з загадки допомогли вам розгадати її? (Діти називають 

слова) 

- Дійсно, скільки дій виконує лист. 

- Сьогодні на уроці ми поговоримо про листя рослин. 

- Діти, а яким буває листя? 

Світ листя дивовижний і прекрасний! (слайд № 4) Дуже часто нам 

зустрічаються звичайні листки, але вони не можуть не радувати наше око. 

Давайте пригадаємо нашу екскурсію парком, де ми спостерігали з вами за 

різноманітністю листків у різних дерев, розглядали їх у лупу.  

У деяких рослин листя видозмінене – хвоїнки. (слайд № 5) Бувають листя, які 

вміють самостійно захищатися і мають шипи. Зустрічаються листя 

незвичайного забарвлення та форми. Одним словом, листя – це суцільна 

таємниця і загадка, яку сьогодні на уроці нам треба відкрити і розгадати. 

Наприклад, з яких частин складається лист, яка їх функція в житті рослин, які 

бувають листки. 

Давайте подивимося план нашого уроку (слайд № 6, 7)    

ІV. Робота над темою уроку 

1) Робота з підручником 

Відкрийте підручники на с.30 і прочитайте тему нашого уроку. 

Чому автор підручника порівняла листки з зеленими долонями? 



- Читання матеріалу підручника с. 30-31. 

2) Робота в парах. Вправа «Пазл»  

 

Подивіться, пташка у своєму дзьобику принесла вам гілку з листком, щоб ви 

добре змогли розглянути його будову. У яку пору року вона його знайшла. Так 

восени. Що допомогло вам зробити такий висновок? 

А тепер візьміть конверт, там лежать частини листка. Давайте спробуємо їх 

скласти. ( додаток 1   ) 

Тепер назвемо ці частини – черешок, жилки, листова пластинка. (слайд 8) 

А чи знаєте ви, що кожна частина виконує свою функцію? Давайте з’ясуємо: 

Жилки називають транспортною системою листа. Вони переміщують поживні 

речовини і воду (як у людини вени і артерії). 

Черешок прикріплює листову пластинку до стебла. За допомогою нього 

листочок може дивитися на сонечко. Листя з черешками називають 

черешковими ( листя дуба, берези, каштана і т.д.) 

Діти, а як ви гадаєте, чи у всіх рослин є черешки? ( ?? Думки розійшлися). 

Давайте розглянемо листя алое. (немає черешка). Отже, немає черешка. Є 

рослини, у яких листя прикріплюються до стебла без черешка. Такі листя 

називають сидячими. Такі листки гірше повертаються до сонечка ( листя алое, 

пшениці, льону, кульбабки…) (слайд 9 ) 

Ми з вами розглянули зовнішню будову листка. 

3) Робота в групах. Гра « Цікаві мішечки» 

Давайте пограємо у гру. У вас картки на яких листки, а в мішечках назви 

частин листка.  Ви повинні до кожної частини листка добавити слово-назву 

цієї частини. Супер! Все вийшло. 

4) Фізкультхвилинка 

Ми – осінні листочки ( повороти голови вправо –вліво) 

Ми на гілочках сиділи ( піднімаємо руки вверх, потім плавно 

опускаємо вниз) 

Подув вітер – ми швиденько (крутимося) 

Один за одним полетіли ( махаємо руками) 

Полетіли, полетіли, 

І на землю сіли (присіли) 

Вітер знову набіжав (встаємо на носки) 



І листочки всі підняв. 

Повертів, покрутив (крутимся) 

І на землю опустив. 

5) Гра: « Цікавий конверт» 

Перед вами лежать конверти з листками (листки дуба, клена, калини, 

горобини, акації, горіха). Дістаньте їх, розгляньте спочатку своїми 

оченятами, помацайте їх. А тепер візьміть лупи і розгляньте лист за 

допомогою цього предмета. 

- Чим вони відрізняються, а чим схожі?  

Схожість                                                    Відмінність 

Листова пластинка                                        Форма (проста і складна) 

Жилки                                                             Розмір 

Черешок (приєднання до стебла)                Жилкування паралельне,    

                                                                        дугове, сітчасте (слайд 10) 

6) Прості і складні листя (слайд 11, 12) 

Черешок може бути тільки один, а листкових пластин декілька. Такі 

листки називають складними. Вони дуже помітні восени, коли 

починають опадати окремими листочками. Робота з підручником с. 

33. № 2 

- З якими новими термінами ми познайомились? (листова пластинка, 

черешок) 

7) Довідкове бюро повідомляє. ( слайд 13) 

А зараз наші Чомусики підготували вам інформацію про незвичайні   

листки у рослин. (Виступ учнів, які розповідають про Вікторію амазонську, 

ряску, бананові листки, росичку) (Додаток2) 

V. Закріплення матеріалу.  

Технологія «Мікрофон» 

- Що цікавого ви дізналися про листя сьогодні на уроці? 

- Для чого потрібне листя? 

(тінь для рослин, захист від морозів, харчування ґрунтовим тваринам,    

будівний матеріал для птахів…) 

- Яка функція листа? 

(поглинає вуглекислий газ, виділяє кисень, випаровування, 

утворення органічних речовин…) 



- Чим схожі і чим відрізняються листи між собою? 

VІ. Творча сторінка (слайд № 14, 15, 16) 

1.Рослини завжди приваблювали поетів, художників, композиторів 

своєю красою. Особливо своїми листями восени. Розгляньте 

репродукції художників і познайомтесь з творчістю поетів. Який 

настрій вони у вас викликають?  

2. Створення словничка настрою : сум, туга, печаль, тиша, спокій, 

задумливість. 

Листя – кружляють, летять, золоті, шуршать, сухі, тьмяні, радість, 

милування, захват і т.д. 

VІІ. Підсумок уроку. 

Діти, ми всі відповідальні за те, що нас  оточує. Людина повинна бути 

мудрою та жити в співдружності з природою. Кожний може і повинен 

стати другом природі. 

VІІІ. Самооцінювання «3-2-1» 

3 речі, яких навчились на уроці; 

2 речі, про які хочу знати більше; 

1 запитання, яке у мене постало на уроці сьогодні. (Слайд №17) 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 1 Пазл 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Додаток 2. 

 

Вікторія амазонська або Вікторія регія  

Рід водних рослин родини лататтєвих. 

 Батьківщина — річка Амазонка (Південна Америка) 

Велетенське листя і квітки з прилеглими частинами стебел є 

надводною частиною рослин. Занурені ж у воду частини 

захищені від поїдання рибами крупними гострими шипами. 

Листя здатне витримувати вагу до 50 кг. Цвітіння відбувається 

в період з липня по жовтень. Цікава особливість: у вересні 

квітки Вікторії ночами розкриваються і квітнуть — через ніч — 

по черзі білим і червоним кольором. 

 

 

 

 

Ряска 

Ряска — крихітні водні багаторічні рослини, що плавають 

зазвичай у великій кількості на поверхні стоячих вод. Лише 

один вид, ряску тропічну, вважають однорічною рослиною. 

Листя менше за ніготь маленького пальчика. Використовують 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0_(%D0%B1%D1%96%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%82%D1%94%D0%B2%D1%96
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%96%D1%87%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BC%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%96%D0%B2%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%BE%D0%B2%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%96%D1%87
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A0%D1%8F%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B0&action=edit&redlink=1


для лікування багатьох хвороб. Немає стебла, є лише один 

корінець. 

        

 

Бананові листя 

Переклад з англійської-Банановий листок - це лист рослини 

банана, який може виробити до 40 листочків у зростаючому 

циклі. Листя мають широкий спектр застосування, оскільки 

вони великі, гнучкі, водонепроникні та декоративні. Навіть 

стовбур банана складається з взаємно перекритих листків. 

Ростуть зі швидкістю одної штуки в тиждень і досягають 

довжини до 2,5 метрів, шириною до 60см. З бананових листків 

будують халупи та паркани. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Росичка 



 Росичка 

 Рід багаторічних болотяних комахоїдних рослин з 

родини росичкових. 

На листках, зібраних у прикореневу розетку, розташовані 

волоски, кожен із яких має на кінці велику яскраво-червону 

головчасту залозку. Залозки виділяють секрет — клейку 

блискучу краплинку, схожу на росяну (звідси й назва — 

росичка). До волосків прилипають дрібні комахи. 

Потім листок згинається таким чином, що численні сусідні 

волоски огортають жертву та поступово перетравлюють її. 

До флори України належать лише три види, поширені 

переважно на мохових болотах Полісся: росичка 

круглолиста (D. rotundifollia L.), росичка англійська (D. 

anglica Huds.) і росичка середня (D. intermedia Hayne). Два 

останні види занесені до Червоної книги України й мають 

категорію II (вразливі). Зустрічаються на сфагнових 

болотах Полісся, Карпат і Лісостепу[1]. 
  

 

іі 

 

 

 

 

 

Інформація взята з вікіпедії. 

 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%96%D0%B4_(%D0%B1%D1%96%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%96
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BB%D0%BE%D1%80%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%81%D1%81%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B0_%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B0_%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B0_%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/Huds.
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B0_%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/Hayne
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BE%D0%BD%D0%B0_%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%81%D1%81%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%96%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BF
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%96%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BF


 

 

 

 
 


