
Світ, в якому ми живемо 
Мета:  
Формувати компетентності: 
-вільне володіння державною мовою - тлумачити значення понять «жива природа», «нежива 
природа», «макросвіт», «мікросвіт», «мегасвіт», описувати в усній та письмовій формі 
ознаки живої та неживої природи; 
-здатність спілкуватися рідною мовою - називати рідною мовою в усній та письмовій формі 
місце людини в природі,органи чуття людини та функції, які вони виконують; 
-математична компетентність- співвідносити розміри тіл, що нас оточують, з розмірами 
людини;  
-в галузі природничих наук, техніки і технологій- класифікувати об’єкти природи, наводити 
приклади приладівта пристроїв, що використовуються у процесі вивчення об’єктів природи; 
- екологічну – робити висновки щодоролі людини в збереженні природного середовища на 
планеті Земля; 
-інформаційно-комунікаційну - знаходити, обробляти, зберігати інформацію природничого 
змісту; 
-навчання впродовж життя - розвивати здібність досліджувати природу. 
Тип  уроку: відкриття нових знань. 
Обладнання для вчителя: ПК, підключений до інтернет, проектор, інтерактивна дошка (або 
екран), у галерею інтерактивної дошки та завантажити малюнки за посиланнямна відповідні 
аркуші. 
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. 
Організувати 
аналіз власного 
досвіду дітей 

Фронтальна робота. Інтерактивна вправа 
«Закінчи речення». 
Питання для вправи: 
Сьогодні кожний із вас ішов до школи, 
пригадайте, що ви бачили? Назвіть цей об’єкт з 
допомогою іменника. 
Діти відповідають, вчитель записує на дошці. 

Актуалізація 
знань та фіксація 
утруднень 

Пригадати поняття 
«жива природа», 
«нежива природа», 
ознаки, за якими 
відносять об’єкти 
до живої та 
неживої природи 

Фронтальна робота. Робота на дошці (аркуш 
1). Евристична бесіда.  
Питання для бесіди: 
Подивіться на запропоновані назви, як одним 
словом можна  охарактеризувати ці записи? – 
Природа. 
У які дві групи можна розподілити ці назви? – 
Жива та нежива природа. 
Розподіліть, будь ласка (діти виконують у себе в 
зошиті). Перевірка фронтальна 2 учні/учениці 
називають вголос. 
За якими ознаками ви визначили що вказані 
об’єкти належать до живої природи? Неживої 
природи? 



Виявлення 
причини 

утруднення та 
постановка мети 
уроку 

Виявити та 
зафіксувати 

причину 
утруднення, 
сформулювати 
мету уроку 
 

Фронтальна робота.Евристична бесіда. 
Питання: 

До якої групи об’єктів ви б віднесли себе?  
Які ознаки є в людини, як представника живої 
природи? 
З допомогою чого людини відчуває світ, що її 
оточує? 
Демонстрація малюнку «Органи чуття» (аркуш 
2). 
Робота з підручником стор 3. 
Чи однакового розміру були об’єкти, що 
зустрілися вам на шляху до школи? Чи можна ці 
об’єкти якось класифікувати за розміром? 
Отже на уроці ми маємо з’ясувати  як 
класифікувати тіла,співвідношуючи їх розміри з 
розмірами людини, та з допомогою яких 
приладів та пристроїв ми можемо досліджувати 
оточуючі об’єкти, враховуючи їхні розміри. 
Повідомлення теми уроку 

Побудова виходу 
із утруднення 

Побудувати 
варіант виходу із 
утруднення, 
введення понять 
«макросвіт», 
«мікросвіт», 
«мегасвіт» 
 

Фронтальна робота.Робота з інтерактивною 
дошкою ( аркуш 1) 
Евристична бесіда. Питання для бесіди: 
1)Подивіться на наші записи, виберіть ті, які 
належать до  звичайного світу, у якому розміри 
всіх тіл співвідносні з розмірами людини. 
Це об’єкти, що належать до макросвіту 
(запис визначення у зошит Макросвіт- світ 
об’єктів, які належать до  звичайного світу, у 
якому розміри всіх тіл співвідносні з розмірами 
людини). 
Давайте з’ясуємо  з допомогою яких органів 
чуття ми можемо дослідити які об’єкти. 
Робота з підручником стор. 4учні записують у 
посібнику, по черзі коментують свій вибір. 
Які прилади ми можемо використати, щоб 
дослідити об’єкти макросвіту? І що саме ми 
можемо дослідити з їх допомогою? 
Демонстрація малюнків(завантаження з 
галереїна цей аркуш). Учні коментують свій 
вибір. 
Терези- для зважування. 
Лінійки таштангенциркуль для вимірювання 
лінійних розмірів. 
Мірний посуд для вимірювання об’єму тіл. 
2)Вам запропоновані об’єкти. Що між ними 
спільного? З допомогою чого ви будете їх 
досліджувати? 
Демонстрація малюнків мурахи, молекули ДНК, 
молекули води (аркуш 3). Учні коментують. 
Демонстрація фото мікроскопу, лупи 



(завантаження з галереїна цей аркуш). 
Запис у зошит. Мікросвіт –світ об’єктів, які 

можна розгледіти лише у збільшувальні прилади. 
3)Якого розміру наша Планета  у порівнянні з 
людиною?  
До якого світу ви б її віднесли? 
З допомогою яких приладів ви б розглядали інші 
відомі вам Планети? 
Демонстрація фото радіотелескопу, телескопу 
ХАББЛ (завантаження з галереїна цей аркуш). 
Запис у зошит Мегасвіт -світ зоряних скупчень, 
галактик, пульсарів і чорних дір. 

Первинне 
закріплення у 
зовнішньому 
мовленні 

Зафіксувати 
уміння 
класифікувати 
об’єкти 
макросвіту, 
мікросвіту, 
мегасвіту  

Індивідуальна робота у зошитах.  
Вам запропонований текст (аркуш 4), який 
записано на екрані.Вставте пропущені назви 
світів. За змістом укажіть тип природи 
(жива/нежива) 
Щоранку я дивлюся у вікно, яке належить до__ -
та __ природи. На горизонті видно як сходить 
Сонце, яке належить до__та __ природи. 
Промені Сонця падають на листя дерева, яке 
належить до __ та __ природи. На листях 
прокидаються мурахи, які відносяться до __ та 
__ природи. 
Перевірка за допомогою вправи на 
інтерактивній дошці 
https://learningapps.org/watch?v=p7zoxnc6n22 

Фізкультхвилинка    

Самостійна 
робота із 
перевіркою за 
еталоном 

Організувати 
самостійне 
виконання вправ 
за новим способом 
діяльності  

1)Індивідуальна робота у зошитах. На екран 
дошки виведено завдання (аркуш 5) 

https://learningapps.org/view21099582 
https://learningapps.org/watch?v=pu6aruptn22 
2)Для перевірки використовується 
інтерактивна вправа «Коментоване читання». 
Фронтальна робота з використанням 
інтерактивної дошки 

Включення в 
систему знань та 
повторення 

Включити в 
систему знань при 
виконанні 
творчого завдання  

Фронтальна робота. З використанням 
інтерактивної дошки.  

Створення схеми місця людини в природі. На 
аркуші 6 окремо посередині намальовано силует 
людини. Знизу записані терміни 

Жива природа, нежива природа, макросвіт, 
мікросвіт, мегасвіт. 

Питання для створення схеми: 

До якої природи належить людина? 

Чи  залежить життя людини від об’єктів живої 

https://learningapps.org/watch?v=p7zoxnc6n22
https://learningapps.org/view21099582
https://learningapps.org/watch?v=pu6aruptn22


природи? Чи може людина впливати на інші 
об’єкти живої природи? 

Чи  залежить життя людини від об’єктів неживої 
природи? Чи може людина впливати на об’єкти 
неживої природи? 

Чи залежить життя людини від Сонця та Місяця? 
До якого світу належать ці об’єкти? Чи може 
людина впливати на ці об’єкти?  

Чи залежить життя людини від об’єктів 
макросвіту? Чи може людина впливати на ці 
об’єкти?  

Чи залежить життя людини від об’єктів 
мікросвіту? Чи може людина впливати на ці 
об’єкти? 

Дивлячись на нашу схему, дайте відповідь як  
людинавпливає на збереження природного 
середовища на планеті Земля? 

Рефлексія 
діяльності 

Визначити чи 
досягли мети 
уроку, повідомити 
домашнє завдання 

Фронтальна робота. 
Питання для обговорення: 
Що нового ви дізналися на уроці? 
Як ви можете визначити своє місце у природі? 
д/з. запишіть по три приклади назв об’єктів, що 
належать до макросвіту, мікросвіту, мегасвіту. 
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