
Тіла, речовини та явища, які існують навколо нас. 

Мета:  

Формувати компетентності: 

-вільне володіння державною мовою - тлумачити значення понять «тіло», 
«речовина», описувати в усній формі явища природи; 

-здатність спілкуватися рідною мовою - інтерпретувати інформацію, подану в 

таблицях, тексті, малюнках; 

-компетентності в галузі природничих наук, техніки і технологій- 

класифікувати об’єкти; 

-інноваційності - генерувати нові ідеї в моделях; 

-інформаційно-комунікаційну компетентність - знаходити, обробляти, 

зберігати інформацію природничого змісту; 

-навчання впродовж життя - розвивати здібність досліджувати природу. 

тип  уроку: відкриття нових знань. 

Обладнання для вчителя: шматок крейди, ПК, підключений до інтернет, 

проектор, інтерактивна дошка (або екран), картки для д/з на кожного учня. 

Обладнання для учнів/учениць: підручник «Навколишній світ». 5 клас.      

1 частина. Мікросвіт/Депутат В.М., Пушкарьова Т.О., -С.:ТОВ НВП «Росток 

А.В.Т.»,2021 -84 с. 

 
 

Етап уроку Дидактична мета Зміст етапу уроку 

Організаційний 

момент 

 Привітання вчителя та здобувачів освіти 

Самовизначення  Створити умови 

для виникнення 

потреби 

включення у 

діяльність,  

повторення 

тлумачення понять 

«мікросвіт», 

«макросвіт», 

«мегасвіт» 

Минулого разу ми розглядали з вами які об’єкти  

можна віднести то макросвіту, мікросвіту, 

мегасвіту. Давайте пригадаємо. 

Виконання завдання на інтерактивній дошці 3 

учні по черзі біля дошки, із коментуванням які 

назви можна віднести до макросвіту, 

мікросвіту, мегасвіту. 

https://learningapps.org/watch?v=p6gr3p13321 

Якщо інтерактивна дошка відсутня, до 

комп’ютера можна запросити по черзі 3 дітей, 

які будуть виконувати завдання. Все, що 

відбувається на моніторі комп’ютера, 

відображається на екрані. 

Актуалізація 

знань та фіксація 

утруднень 

Організувати 

аналіз власного 

досвіду дітей щодо 

фізичного об’єкту 

на прикладі 

шматка крейди  

Фронтальна робота. 

Демонстрація учителем шматка крейди. Метод 

«Асоціативний кущ» 

Питання для обговорення: 

Всі знають що це таке? 

Назвіть, що ви бачите. 

Діти пропонують різні висловлювання про 

вказаний об’єкт, але необхідно акцентувати 

увагу, що перед ними шматок, який складається 

з крейди.  

Виявлення Виявити та Фронтальна робота. 

https://learningapps.org/watch?v=p6gr3p13321


причини 

утруднення та 

постановка мети 

уроку 

зафіксувати 

причину 

утруднення, 

сформулювати 

мету уроку 

 

Евристична бесіда. 

Питання: 

На поставлене питання ви дали відповіді:  

крейда, шматок крейди, я ще додам ось такий 

фрагмент, який має назву крейдяний кар’єр 

(демонстрація фото крейдяного кар’єру). 

Що спільного у цих поняттях та чим вони 

відрізняються?  

Отже, на уроці ми маємо з’ясувати які фізичні 

об’єкти можна назвати тілами, що називається 

речовиною, а що – явищем природи. 

Повідомлення теми уроку 

 

Побудова виходу 

із утруднення 

Побудувати 

варіант виходу із 

утруднення. 

Сформулювати 

поняття «тіло», 

«речовина», 

«явище природи» 

Фронтальна робота. 

Евристична бесіда. Питання для бесіди 

Подивіться навколо, назвіть що вас оточує? 

Діти називають об’єкти у класній кімнаті. 

 Чи всі названі об’єкти мають форму, масу, 

об’єм?  Такі матеріальні об’єкти називають 

тілами. 

Запис визначення: 

 Матеріальний об’єкт, що має форму, масу, 

об’єм – тіло. 

Назвіть з чого складається дошка, шматок 

крейди, шматок скла, лінійка? 

Запис визначення: 

Те, з чого складається тіла, називають 

речовинами. 

Яким чином утворився крейдяний кар’єр? 

Отже, це тіло, речовина, чи явище природи? 

Запис визначення. 

Явище природи — сукупність процесів, що 

відбуваються у природі, обумовлених загальними 

причинами. 

Первинне 

закріплення у 

зовнішньому 

мовленні 

Зафіксувати 

ознаки 

класифікації 

понять  «тіло», 

«речовина», 

«явище природи» 

Фронтальна робота. 

Робота із підручником: 

1) стор 7 завдання 1. Приклади наведені у 

завданні для інтерактивної дошки. 

https://learningapps.org/watch?v=pibntki2521  

Біля дошки працюють 2 учні, із коментуванням, 

які назви можна віднести до тіл, речовин, явищ 

природи. Всі інші учні розподіляють назви у 

підручниках; 

2)стор 8 завдання 2; 

3) стор 7 «Запитання й завдання» вправа 1. 

Фізкультхвилинка    

Самостійна 

робота із 

перевіркою за 

еталоном 

Організувати 

самостійне 

виконання вправ 

за новим способом 

діяльності  

Фронтальна робота. 

Робота з підручником: 

1) стор 8 завдання 4, 5. 

Перевіряємо з використанням інтерактивної 

вправи «Мікрофон». 

Включення в Включити в 1)Фронтальна робота. 

https://learningapps.org/watch?v=pibntki2521


систему знань та 

повторення 

систему знань при 

виконанні 

творчого завдання  

Робота з підручником стор 7 завдання 2. 

Для перевірки використовується інтерактивна 

вправа «Коментоване читання». 

2)Робота в парах. 

Робота з підручником стор 9 завдання 6. 

Для перевірки використовується інтерактивна 

вправа «Коментоване читання». 

Рефлексія 

діяльності 

Визначити чи 

досягли мети 

уроку, повідомити 

домашнє завдання 

д/з. Вам запропонована карта. Зафарбуйте 

комірки із  назвами тіл   – жовтим, а назвами   

речовин–червоним. Коли ви завершите процес, 

ви отримаєте малюнок. 

 

 

 Дидактична картка для домашнього завдання  

 

Зафарбуй комірки із  назвами тіл   – жовтим, а назвами   речовин–червоним, отримаєш 

малюнок 

 

Для перевірки 

 

 

 

двері склянка ложка вікно обручка виделка ніж цвях 

стіл дім цукор сіль сода залізо олівець сірник 

папка ручка сніжинка скло золото стіл лінійка ручка 

квітка зонт парта вода фарба вікно зошит щітка 

сірник мотузка вишня кисень крохмаль машина айфон нитка 

тарілка коробок молоко жир сніг олія птах пенал  

книга дерево чорнила папір сіль бензин горщик книга 

цегла клей глина крейда залізо фарба цукор стілець 

комп’ютер папір золото срібло молоко варення крига айсберг 

нитка пісок алюміній чай спирт скло сніг сніжинка 

лампа цукор скло пластмаса  золото деревина фарба стілець 

склянка вікно залізо спирт вода глюкоза обручка сукня 

ніж рамка срібло цукор сіль крохмаль сірник дім 

двері склянка ложка вікно обручка виделка ніж цвях 

стіл дім цукор сіль сода залізо олівець сірник 

папка ручка сніжинка скло золото стіл лінійка ручка 

квітка зонт парта вода фарба вікно зошит щітка 

сірник мотузка вишня кисень крохмаль машина айфон нитка 

тарілка коробок молоко жир сніг олія птах пенал  

книга дерево чорнила папір сіль бензин горщик книга 

цегла клей глина крейда залізо фарба цукор стілець 

комп’ютер папір золото срібло молоко варення крига айсберг 

нитка пісок алюміній чай спирт скло сніг сніжинка 

лампа цукор скло пластмаса  золото деревина фарба стілець 

склянка вікно залізо спирт вода глюкоза обручка сукня 

ніж рамка срібло цукор сіль крохмаль сірник дім 
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