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Зміст  

І. Теоретичний блок. 

    Що таке «тематичний день»?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

ІІ. Практичний блок. 

     Розробки тематичних днів 

1. Як святкують Великдень в різних країнах 

2. Приліт птахів 

3. Що ми покладемо у Великодній кошик? 

4. Що їдять і де живуть тварини? 

5. Я – калина, я – краплина твого серця, Україно! 

6. Земля – наш спільний дім 

7. Рослини восени 

8. Чи може вишиванка промовляти? 

9. Первоцвіти 

10. Подорож краплинки 

11. Я школяр 

12. Цікавий світ професій 

13. Веселий Сніговик 

14. Подорож на грибну галявину 

15. Корисна та шкідлива їжа 

ІІІ. Висновки. 

ІV. Джерела.  

 

 

 

 

 

 



                                                                       Тематичний день 

 

 
4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тематичні дні в початкових класах 

Пошуки шляхів удосконалення системи освіти в школі сприяли 

відродженню такого поняття, як інтеграція навчання, що поступово 

знаходить втілення у практиці початкової школи. Згідно оновленої програми 

у випадках, коли програмовий матеріал різних навчальних предметів 

дозволяє інтегрувати його в межах одного навчального дня, можуть 

організовуватись так звані “тематичні дні”, коли всі уроки за розкладом 

спрямовують на реалізацію єдиної виховної мети, що знаходить логічне 

продовження у виховному заході. 

На початку навчального року вчитель складає календарне планування і 

зазначає в ньому, які дні можна поєднати в відповідності за темами до 

тематичного дня. Вчитель визначає завдання уроків(навчальні, розвивальні, 

виховні), співставляє рівень висвітлення певної теми у підручниках, та 

відповідність додаткових матеріалів. Учні під час таких уроків мають бути 

зайняті різноманітними видами діяльності, підбір яких має бути ретельним. 

Вчитель продумує  етапи уроку так, щоб вони не лише були методично 

правильні, а й були східцями, ступаючи якими дитина не відчувала б 

труднощів, а крокувала впевнено, з зацікавленістю і легкістю. Тому потрібно 

так дібрати  матеріал, щоб всі уроки тематичного дня були цікавими,    
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змістовними та використати  таку наочність, яка доповнює всі 

об’єднані за темою уроки. Необхідно створити атмосферу в класі 

перед початком уроків та дати завдання дітям для підготовки до 

тематичного дня. Педагог повинен задіяти всіх дітей. 

Дуже добре, коли тематичний день буде закінчуватись виховним 

заходом з даної теми. Про ефективність тематичного дня можна 

зробити  висновки за  засвоєнням учнями понять, за їх враженням від уроків. 

Вдало проведені уроки – це кропітка праця вчителя, тим більше, якщо ці 

уроки – нестандартні, тематичні. 

Зразки тематичних днів: 

1.   Осінь така мила 

2.  День дружби 

3.  Бібліотечний день 

4.  День казки 

5.  День здоров’я 

6.  День миру 

7.  День українського козацтва 

8.  Шевченківські дні 

9.  День Європи 

10. Всесвітній день лісів 

11. Міжнародний день театру 

12. День сміху 

13. День землі 

14. День птахів 

15. День різнокольоровий 

16. День добра 

17. День матері 

Основна ідея тематичного дня – успішна адаптація дитини в класному 

колективі. Протягом дня під час спілкування діти:  

• отримують інформацію одне про одного; 
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 • усвідомлюють, що кожен із них індивідуальність зі своїми 

уподобаннями і захопленнями, кожен має особисту думку, яку треба 

поважати;  

• дізнаються, що джерелами інформації для них є не лише слова, але й жести, 

зображення, вираз обличчя тощо;  

• учаться працювати в парах і колективно створювати колаж: формулювати 

повідомлення різними засобами. 

Плануємо тематичний день 

Під час планування тематичного дня вчителю варто скористатися 

Інтелект-картою (ментальна карта, карта пам’яті, діаграма зв’язків тощо) –

 метод структуризації концепцій з використанням графічного запису. 

Планування тематичного дня відбувається таким чином, щоб учні 

могли відстежувати зв’язки між різними учбовими дисциплінами та їхній 

взаємозв’язок з реальним життям. Такий підхід дозволяє вчителю бути 

активним учасником процесу навчання. 

      Підготовка вчителя до проведення тематичного дня передбачає: 

1. Аналіз річного календарного плану та плану виховної роботи. 

2. Зіставлення матеріалу різних навчальних предметів для виділення тем 

за змістом або за метою використання. 

3. Цікавість та близькість вибраних тем для дітей. 

4. Визначення завдань кожного уроку. 

      Кожна тема включає в себе наступні дидактичні цілі: 

o нові знання з теми; 

o поповнення лексичного словника учнів; 

o розвиток усного й писемного мовлення; 

o розвиток спостережливості, уяви; 

o встановлення причинно-наслідкових зв’язків; 

o оволодіння уміннями вичленовувати ознаки, знаходити родові, видові 

спільні й відмінні, істотні та неістотні ознаки; 

o формування образного цілісного сприйняття світу; 

o розвиток творчих здібностей тощо. 
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      Методика проведення Днів інтеграції має передбачати 

узгодженість дій вчителів різних предметів. Опанування знаннями із 

загальноосвітніх предметів має бути професійно спрямоване. Дні 

інтеграції завершуються позаурочною навчально-розважальною програмою, 

зокрема тематичною виставою, конкурсами, виставкою творчих робіт тощо. 

        « Нова українська школа – це школа, до якої приємно ходити....»     Для 

того, щоб навчання в такій школі приносило учням задоволення, радість від 

пізнання нового, практикують проведення тематичних днів.  Всі уроки цього 

дня спрямовані на реалізацію єдиної виховної мети, що знаходить логічне 

продовження у виховному заході. 

        Під час таких уроків учні зайняті різноманітними видами навчальної 

діяльності.  Етапи уроку є для них східцями, ступаючи якими учні не 

відчувають труднощів, крокують ними впевнено, зацікавлено, легко. 

Інтегровані дні сприяють глибокому засвоєнню програмового матеріалу, 

розвитку творчих здібностей учнів, нетрадиційного мислення, формують в 

них уміння застосовувати в нестандартній ситуації, навички здійснення 

самоконтролю, підвищують культуру учнів. Інтеграція змісту початкової 

освіти передбачає реалізацію принципів науковості, доступності, 

усвідомленості, емоційності. Вона сприяє підвищенню інтересу учнів до 

навчання, активізації їх навчальної діяльності. Інтегровані заняття сприяють 

узагальненню та закріпленню знань, здобутих впродовж навчального дня, 

формують творчу уяву, образне мислення, пробуджують інтерес до 

просвітницької діяльності, виховують почуття прекрасного. 
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Тема: Як святкують Великдень в різних 

країнах 

                          
Орел Віра Василівна, вчитель початкових класів Бахмутської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 12 

   
Тема: Як святкують Великдень в різних країнах (до тематичного тижня 

«Великдень) 

Мета:  

- ознайомити учнів із звичаями різних народів святкувати Великдень;   

- поглибити знання дітей про традиції святкування Великодня в Україні; 

- ознайомити з техніками виготовлення великодніх яєць; 

- розкрити цінність і символіку унікального витвору української культури – 

писанки;  

- створити умови для обміну досвідом щодо святкування Великодня; 

- активізувати пізнавальну діяльність учнів; 

-  формувати вміння застосовувати знання, набуті на уроках української мови 

та математики, у повсякденному житті; 

- вчити досліджувати; 

- навчати висловлювати свою думку, слухати співрозмовника, взаємодіяти 

з однокласниками; 

- виховувати почуття поваги до культурних скарбів українського та інших 

народів. 

Результати навчання: 

Наприкінці заняття учні: 

 розповідають про Великдень; 

 демонструють, як виготовляти виріб у вигляді великодньої листівки. 

Наприкінці уроку учні знатимуть:  

 особливості відзначання весняних свят в Україні та інших країнах; 

 різновиди великодніх яєць; 
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умітимуть:  

 розповідати про свято Великодня; 

 брати участь у підготовці до святкування в українських 

традиціях; 

 описувати свої враження від почутого, побаченого; 

 розпізнавати різновиди великодніх яєць та інші символи свята; 

 створювати вироби великодньої тематики; 

 дотримуватися правил безпечної поведінки під час багатолюдного 

святкування в приміщенні та на вулиці; 

 дотримуватися правил безпеки; 

 уважно слухати одне одного. 

Освітні галузі: мовно-літературна; громадянська та історична; 

інформативна;  мистецька, оздоровча. 

Перебіг дня: 

І. РАНКОВА ЗУСТРІЧ. 

1. ПРИВІТАННЯ. Вітання-енерджайзер 

Промінь падає в долоні – 

Другу посміхнись. 

Очі у небес бездонні – 

За руки візьмись. 

Шелестить над нами листя – 

Весело стрибай. 

В небо пташечка злетіла – 

Спробуй полети. 

Задощила раптом хмарка – 

Руки підставляй. 

Потім знову стало жарко – 

Голову сховай. 

Ось така весна настала – 

В небо подивись. 

Пісня лине понад світом – 
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Другу посміхнись! 

 

Усі учасники зустрічі утворюють коло, сильно труть свої руки, 

потім «віддають» тепло своїх долонь сусідам ліворуч і праворуч 

2. ЩОДЕННІ НОВИНИ. 

- Вправа "Брейнстормінг" ("Мозкова атака") 

-  Яке сьогодні число? 

- Який день тижня ? 

- Яка пора року?                               

-  Який місяць? 

- Чому місяць має таку назву?  

- Які зміни в природі відбуваються у квітні? 

3. ОБМІН ІНФОРМАЦІЄЮ. Крісло автора: учениця виразно читає вірш.   

ЩО ВЕСНА ПРИНЕСЛА? 

Мамо, мамо, що весна 

Принесла нам голосна? 

Мама каже: – Донечко, 

Принесла нам сонечко. 

І тепер уже ніхто 

Не вдягається в пальто. 

Принесла нам квіти 

І тепленький вітер. 

І весна садочки  

Одягла в листочки.  

Принесла нам в хату  

Великоднє свято. 

                                   Віра Ворксло 

4. ГРУПОВЕ ЗАНЯТТЯ.  Символ великоднєго свята на Україні. 

Мовна загадка. 

Попросіть кожну групу розв’язати приклади з літерами та записати слова, які 

утворилися. Запропонуйте учням утворені слова поділити на склади.  
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П+И+САНЛ–Л+К+А = 

КР+А+ПАН+К+А= 

Я–ЯДРА+ПАН+К+И–И+А= 

КРА+ ШАНР– Р+ КА= 

МАА-А+ЛЬО+ВА+Н+КА= 

II. ОЗНАЙОМЛЕННЯ УЧНІВ ІЗ ТЕМОЮ ТА МЕТОЮ ДНЯ (3 хв.). 

– Великдень не обходиться без писанки. Ще в давнину люди шанували 

писанку. Для наших пращурів вона символізувала зародження життя, була 

символом сонця, тепла і вічності. Дотепер уважають, що писанка приносить 

щастя. На Україні крашанками та писанками обмінюються, дарують їх 

рідним та друзям.  Але в інших країнах також святкують Великодень. 

Сьогодні я пропоную здійснити подорож різними країнами та  дізнатись про 

традиції цього свята.  

Мапа  світу.  

III. РОБОТА НАД ТЕМОЮ ДНЯ (110 хв.). 

2. Історична довідка (5 хв.). 

Розпочнемо нашу подорож з України (показати на мапі). Разом із 

пробудженням природи від  зимового сну в Україні починається весняний 

цикл народних свят. На цей період припадає одне з найбільших після Різдва 

християнських свят – Великдень, початки якого сягають в Х століття. Це 

світле й радісне свято Воскресіння Сина Божого – Ісуса Христа. А що  Вам 

вже відомо про це свято? 

Стратегія «Кластер». Назвіть факти, ідеї, образи на тему «Великдень». 

 

 

 

 

 

 

   

Великдень Свято Яйце 

Весна 

Паска 
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         У період святкування Великодня ми звикли фарбувати яйця та 

пригощати своїх друзів, родичів. Фарбування яєць бере свої початки 

ще з часів зародження християнства. Чому саме яйця розфарбовують 

на свято Воскресіння Сина Божого? Однозначної відповіді на це запитання 

немає. 

Більш практичне пояснення цієї традиції пов’язане з Великим постом. 

Протягом майже двох місяців згідно із правилами грецьких православних 

церков не можна вживати в їжу продуктів тваринного походження. Народ, 

бажаючи зберегти яйця, варив їх, а щоб не плутати з незвареними – 

фарбував, переважно використовуючи натуральні барвники. Незабаром 

потреба перетворилася на традицію, що супроводжує пасхальне свято. 

Цікавою версією є звичай, пов’язаний із дохристиянським святкуванням 

весни. Ще в дохристиянські часи яйце у багатьох народів було уособленням 

сили природи. Весь Усесвіт, за уявленнями, утворився з яйця. У слов’янських 

народів яйце асоціювалося з родючістю землі та весняним відродженням 

природи. Дослідники писанок відзначають, що на яйцях відображені архаїчні 

уявлення слов’ян про Всесвіт. 

3. Дослідницька робота (10 хв.). 

– Уважно розгляньте Великодні яйця. За зовнішнім виглядом розподіліть їх 

на групи, поясніть вибір. Доберіть назву групі: писанки, крапанки, крашанки, 

дряпанки. 
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1-ша група –  1, 4, 6. Писанка – яйце, поверхня якого покрита 

різнокольоровим розписом за допомогою воску та барвників. 

 

2-га група – 3, 7, 9. Крапанка – на поверхню яйця нанести крапочки воску, а 

після занурити його у фарбу. 

3-тя група – 2, 5, 10. Крашанка – яйце пофарбоване в один колір. 

4-та група – 8, 11.  Дряпанка – на поверхні яйця, пофарбованого в темний 

колір, голкою або іншим гострим предметом видряпують візерунок, 

орнамент. 

- ці слова прикріпити на стіну слів, опрацювати за алгоритмом. 

4. Гра «Утвори слово» (5 хв.). 

        – А з моїх писанок вже вийшли курчата. Вони запрошують нас 

познайомитись із героєм великоднього свята у  країнах Європи. Особливо 

його шанують в Німеччині (показати на мапі). 

 

5. Робота зі словами: яйце, курча, кролик. Складання схеми слів з 

використанням Lego. 

6.    Робота з текстом (10 хв.). 
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- Хто за повір’ям  розмальовує яйця в Німеччині на Великдень? 

- Які дарунки отримують діти на свято? 

- Де ховає кролик писанки? 

Повторне читання тексту «ланцюжком». 

7.  Робота з реченням (5 хв.). 

- Подивіться, і в Україні, і в Німеччині головним символом Великодня є 

писанка. Давайте складемо про неї речення та запишемо його в зошити. 

  1-й рядок – прописати слово «писанка» 

  2-й рядок – Писанка символізує життя, добро, щастя.  

- Підкреслити в словах букви, які позначають 2 звуки. 

8.  Гра «Склади кошик» (5 хв.). 

 - Традиція дарувати та отримувати кошики з подарунками є також і в 

Америці (показати на мапі).  Після відвідування церковної служби, вдома 

діти отримують від кролика кошик з різнокольоровими  яйцями, цукерками 

та солодощами. Давайте і ми з вами спробуємо зібрати кошик на свято. 

Фронтальна робота з обговоренням 
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9. Робота з задачею (5 хв.). 

     Для того, щоб  продуктів в кошику  було вдосталь, нам потрібно знати їх 

кількість.   Індивідуально вирішують задачу, самоперевірка. 

      Максим купив дві паски: більшу і меншу. Ціна великої паски – 60 

грн, а меншої – 30 грн. Яка вартість усієї покупки? 

10.  Математична гра « Знайди яйця» (5 хв.). 

   10.1.  В Америці дуже популярна гра: катання яєць  по похилому газону. У 

неділю на свято біля білого Дому у Вашингтоні, де живе президент США, 

збираються діти з кошиками яєць. Вони змагають у катанні яєць з пагорба  

вниз.  Давайте дізнаємось, якого кольору діти обрали яйця для змагань. 

                Індивідуально вирішують приклади, взаємоперевірка. 

 

 

    

 

 

 

     

10.2  Зазвичай яйця рахують десятками. Давайте запишемо відповіді у 

вигляді десятків 

1 дес = 10            5 дес = 50…              7 дес =  
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11.  Руханки: (25 хв.). 

«Збери яйця» (5 хв.) 

Не менш цікаві ігри на Великдень проводять в Англії 

(Великобританії)  – показати на мапі. 

У цей день  в ційї країні прийнято виходити на вулицю в новому одязі, що 

символізує прихід весни й початок  нового життя.  Напередодні свята дорослі 

в Англії ховають яйця, а діти повинні їх знайти. У нас в класі також заховані 

яйця. Ваше  завдання за 1 хв. Зібрати як можна більше різних яєць та стати в 

коло. 

По завершенні рахуємо яйця, визначаємо переможця. 

«Пасхальна естафета з писанками» (10 хв.). 

  Ця весела естафета вимагає від учасників двох команд пройти маршрут від 

старту до фінішу з крашанкою в ложці, не впустивши і не розбивши її. Чия 

команда перша з мінімальною кількістю втрат – та й виграла. 

«Музична писанка» (5 хв.). 

Діти  стають у коло і під мелодію передають з рук у руки писанку. Мелодія 

раптово припиняється, і той гравець, який не встиг передя писанку 

наступному, виходить з кола. Гра триває до тих пір, поки не залишається 

переможець. Він і бере собі писанку.  

Динамічна вправа-імітатор "Маленькі  помічники" (5 хв.). 

Крім кольорових яєця, на свято печуть паску. Діти, чи пекли ви коли-небудь 

паску? Чи допомагали мамі? Чи знають як це робиться?  

Завдання полягає в тому, щоб, стоячи в колі,  зімітувати рухами на спині 

сусіда весь процес випікання паски – сиплемо муку, розбиваємо яйця, 

додаємо родзинки, вимішуємо тісто, формуємо кекс. Готову паску намазуємо 

глазур’ю, прикрашаємо. Ріжемо на шматочки й смакуємо.     

12.  Вправа «Проблемне запитання». Читання коміксів  (5 хв.). 

Ви вже вмієте  готувати  паску. Але, як ви вважаєте, чи достатньо знати 

рецепт й чітко його дотримуватись? Чи щось ще потрібно господині для того, 

щоб паска вийшла смачна? 
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 З яким настроєм почала пекти пасочки господиня? 

Чому її настрій погіршився? 

Як ви думаєте, чи справді тісто було винне втому, що сталося? 

Чому насправді не вийшли пасочки? 

Чи могла історія закінчитися інакше? Що могло змінити її хід? 

Внесіть у кадри коміксу такі зміни, щоб пасочки вийшли гарними. 

Пригадайте, як печуть пасочки у вашій родині. Чи допомагаєте ви? Що саме 

робите? 

З яким настроєм вицеробите? 

Чи не помічали ви, що страви, які готують з гарним настроєм виходять 

смачнішими? Як ви гадаєте, чому так трапляється? 

Що і як саме може впливати на настрій людей? 

Чому всі справи краще робити з гарним настроєм? 

13. Виготовлення листівки.  (15 хв.). 

– Тепер ви знаєте особливості роботи по виг 

отовленню подарунків. Давайте разом з вами візьмемо гарний настрій, олівці, 

фарби, кольоровий папір та виготовимо вітальну листівку. 
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Пальчикова гімнастика «Писанки»  

В хаті на осонні  сяду на ослоні. (Стискають і 

розтискають кулачки.) 

Сяду я скраєчку –  розпишу яєчко. (Долонькою потирають 

долоньку.) 

Нумо, пензлик, потанцюй, Гарно писанку малюй. (Пальці в пучці, 

малювання в повітрі.) 

Буде небо і земля, і ставочок, і поля. (Малювання в повітрі.) 

Сильний і міцний дубок, а на ньому – яструбок. (Кулачок на кулачок.) 

Буде в мене писанка, про Вкраїну пісенька. (Плескання в долоньки.) 

 

 

14.   Інсценізація «Великодні Писанки» (10 хв.) 

Лунає музика. Заходять 6 учнів. 

Писанки разом: 

Стук, стук, стук, обережно, 

Бо в кошику тісно! 

Стук, стук, стук, обережно, 

Від жари аж млосно! 
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Червона Писанка: 

Я сидіти тут не хочу 

На підлогу собі скочу. 

 Зелена Писанка: 

Ми яскраві Писаночки, 

Гарні, гарні паняночки, 

Нас писала невеличка 

Марусеньчина сестричка. 

 Зелена писанка 

Ой писала в темну нічку 

І спалила цілу свічку. 

Жовтим воском нас красила 

І до фарби положила. 

 Червона Писанка: 

В буряках мене купали, 

На червоне змалювала. 

Я символізую радість і любов 

Й вогонь небесний. 

 Зелена Писанка: 

У траві мене варила, 

На зелений закрасила. 

Я є кольором весни, багатства, 

Символом надії. 

 Жовта Писанка: 

Мене вбрала у лушпину, 

У цибулеву свитину. 

Що є символом тепла, врожаю, 

Надії на краще життя. 

 Коричнева Писанка: 

В шкірці яблука мочила, 

Це додало мені сили. 



                                                                       Тематичний день 

 

 
20 

Це є кольором землі, 

Щедрості, врожаю. 

 Біла Писанка: 

Я біленькою зосталась, 

Тільки квіточок набралась 

Я є чистота і світлість 

Душі людської. 

  

Усі разом: 

Всі ми гарненькі – 

І хочемо сказати: «Христос Воскрес!» 

 

Учень: 

«Христос Воскрес!» – шепочуть квіти, 

Несеться шелест їх по лузі. 

«Христос Воскрес!» – вкраїнські діти, 

Радійте всі – ви наші друзі! 

«Христос Воскрес!» – шебече дивно 

Мила пташинка у гніздечку. 

«Христос Воскрес!» – моя родино, 

Моя хатино, мій садочку. 

 

15. Вправа «Мікрофон» (5 хв.). 

 – Ми дізнались як відзначають свято Великодня в різних країнах. А як у 

Вашій родині проходить підготовка до свята та саме свято? 
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IV.  РЕФЛЕКСІЯ. 

Робота у  Щоденнику  вражень. 

«Для дітей, які потребують допомоги, я б зібрав/-ла кошик».   

 

Список використаних джерел: 

1. Сценарій свята "Великдень" (для дітей середньої групи) [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: http://metodportal.com/node/53986 

2. Привітання [Портал превентивної освіти] –  режим доступу:  

autta.org.ua/files/tmp/V-RSHOVAN--PRIV-TANNYA.docx – привітання №21 

3. Привітальна листівка [Розвиток дитини] – режим доступу:  

https://childdevelop.com.ua/worksheets/5166/?utm_source=newsletter&utm_medi

um=email&utm_campaign=email17042019 – створюємо листівку №7: 

Великдень 

4. Інсценізація  «Великодні писанки» [Методпортал] –  режим доступу: 

http://metodportal.com/node/53986 – сценарій свята «Великдень» (для 

середньої групи) 

5. Комікси, завдання «Збери кошик» [Видавництво «Світич»] –  режим 

доступу: https://svitdovkola.org/1/26 – сторінки електронного підручника «Що 

покладемо у великодній кошик 

6. Розповідь про свято [UA Modna] – режим доступу: 

https://uamodna.com/articles/velykodni-cikavynky/ – Великодні цікавинки. 

Цікаві традиції народів світу 

7. Приклади з літерами [НУШ: Нова українська школа] – режим доступу: 

http://nus.org.ua/wp-content/uploads/2018/03/Tyzhden-26_Vesnyani-svyata.pdf – 

мовна загадка. Матеріали для дітей. Додаток 16 

8. Приклади з  математики [НУШ: Нова українська школа] – режим доступу: 

http://nus.org.ua/wp-content/uploads/2018/03/Tyzhden-26_Vesnyani-svyata.pdf – 

розв’яжи приклади. Матеріали для дітей. Додаток 22 

9. Пальчикова гімнастика  [Нова українська школа ] – режим доступу: 

https://nuschool.com.ua/lessons/elementary/1thematic_1/11.html  – Тематичний 

день «Навіщо фарбують яйця на великдень?» 
 

 

 

http://metodportal.com/node/53986
https://childdevelop.com.ua/worksheets/5166/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=email17042019
https://childdevelop.com.ua/worksheets/5166/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=email17042019
http://metodportal.com/node/53986
https://svitdovkola.org/1/26
https://uamodna.com/articles/velykodni-cikavynky/
http://nus.org.ua/wp-content/uploads/2018/03/Tyzhden-26_Vesnyani-svyata.pdf
http://nus.org.ua/wp-content/uploads/2018/03/Tyzhden-26_Vesnyani-svyata.pdf
https://nuschool.com.ua/lessons/elementary/1thematic_1/11.html
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Тема: Приліт птахів 

                          
Сорока Олена Вікторівна, вчитель початкових класів Бахмутської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 24  

з поглибленим вивченням окремих предметів та курсів 

   
Тема: Приліт птахів (до тематичного тижня «Весна») 

Мета: 

 створити позитивний емоційний настрій;  

 ознайомити з життям птахів, з їхнім символізмом у віруваннях 

українського народу;  

 розширити та поглибити знання учнів про  птахів, викликати бажання, 

дізнаватися  нову інформацію про птахів;  

 допомогти усвідомити, яку користь приносять птахи, повторити 

правила поведінки в природі; 

  сприяти розвитку спостережливості; вчити досліджувати; 

 навчати висловлювати свою думку, слухати співрозмовника, 

взаємодіяти з однокласниками; розвивати товариськість, почуття; 

 формувати уміння навчатися впродовж життя. Здатність до пошуку та 

засвоєння нових знань, набуття нових вмінь і навичок. Екологічна 

грамотність і здорове життя; 

 виховувати любов до природи, бажання оберігати птахів, інтерес до 

усної народної творчості. 

 

Результати навчання: 

Наприкінці заняття учні: 

 розповідають про птахів; 

 демонструють, як виготовляти виріб у вигляді пташки; 

Наприкінці уроку учні знатимуть:  

 особливості приліту птахів  в Україні; 

 різновиди птахів; 

умітимуть:  
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 брати участь у підготовці до святкування зустрічі пташок 

в українських традиціях; 

 описувати свої враження від почутого, побаченого; 

 створювати вироби весняної тематики і пташкок; 

 дотримуватися правил безпечної поведінки у природі; 

 дотримуватися правил безпеки; 

 уважно слухати одне одного. 

Освітні галузі: мовно-літературна; громадянська та історична; інформативна;  

мистецька, оздоровча. 

 

Хід уроку: 

I. Організація початку уроку. 

1. Ігровий тренінг „Умій володіти своїм настроєм”. 

Гра „Маска”  

Дорогі діти, перед тим, як розпочати наш урок візьміть люстерка,  і,  

дивлячись на своє обличчя, відтворіть свій настрій.  

– Я бачу ваш настрій. У когось радість на обличчі, хтось чимось здивований, 

бачу також спокій та смуток. Для того щоб настрій у всіх дітей став добрим 

та радісним... 

 

Усміхніться всім навколо:  

небу,  сонцю, квітам, людям.  

І тоді обов’язково  

День тобі веселим буде. 

А зараз всі разом скажемо: 

„ Я сьогодні кращий, ніж учора!” 

 

– Пропоную прислухатися до своїх почуттів і обрати малюнок, який 

відповідає вашому настрою і який ви хотіли б зберегти на цілий день 

(прикріплення прищіпки до смайликів). 

– Тож з гарним настроєм розпочнемо нашу зустріч. 

2.  
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3. Запрошення на ранкову зустріч. 

Посилання – http://youtube.com/watch?v=ycxkvwsJ0Zg 

 

Музична мелодія запрошує дітей зібратися у коло.  

3. Вітання. 

- Дітки! Я пропоную стати всім в коло. Привітаємося. 

 

Доброго ранку всім! 

Давайте усмішки усім дарувати: 

І друзям, й сестричці, і мамі, і тату. 

Хай радість злітає у небо, як птах, 

І добрі слова у нас на вустах. 

4. Вправа «Комплімент». 

(Учні говорять компліменти одне одному). 

 

ІІ. Щоденні  новини. Бесіда «Крісло автора». 

Визначення дати (Позначення на календарі природи) 

1) число місяця. Вправа з м’ячем «Що ми знаємо про число…». 

2) назва місяця. 

- Яка зараз пора року? 

- Які весняні місяці ви знаєте? 

- Який зараз місяць? 

- Що цікавого ви знаєте про березень? 

http://youtube.com/watch?v=ycxkvwsJ0Zg
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Березень – первісток весни, спадкоємець лютого, провісник 

квітня, ранок весни і ранок року, адже колись новий рік зустрічали 

саме в березні. Це місяць – сонцегрій, весновій, вітроніс. 

Місяць назвали так тому, що в березні плаче білокора береза, коли наші 

предки вирубали значні ділянки березового лісу для землеробства, була 

поширена назва «березоль», утворена з основ двох слів –  «береза» і «золи» 

(заготівля березового попелу для виготовлення скла).  

3) день тижня. 

- Який сьогодні за рахунком день? 

- Як називається? 

- Які «сусіди» у четверга? 

- Який день буде через два дні? І т.д.. 

 

ІІІ. Обмін інформацією.  

Гра «Назви птаха»  

(Учні передають пташку-іграшку, кожна дитина називає птаха. Гра 

закінчується, коли діти назвуть всіх птахів, які їм відомі.)  

Який птах подобається? Чому? 

Що цікавого знаєте про птахів? 

Отже, ми сьогодні будемо говорити про птахів, приліт птахів навесні. 

Дізнаємося багато нового і цікавого. 
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ІV. Групове  заняття.  

Вивчення заклички 

 

2. Перегляд відео про приліт птахів. 

https://www.youtube.com/watch?v=zsymqbF5nJg 

V. Актуалізація знань про весну. 

1. Повітря, земля і вода – це 

природа. 

Природа – це я, і ви – це природа, 

пустелі  і гори, поля і ліси, 

і ми – тільки частка цієї краси. 

2. Бесіда. 

- Яка зараз пора року? 

- Назвіть перші ознаки весни. 

(Розвиток бруньок; розпускання листків; зеленіє трава; з'вляються 

первоцвіти; дні стають довшими, а ночі коротшими; сонце піднімається вище 

над горизонтом, повертаються з вирію перелітні птахи.)  

https://www.youtube.com/watch?v=zsymqbF5nJg
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Діти називають ознаки весни і одночасно на дошці з'вляюється 

весняна галявина: дерева з бруньками (листочками), сонечко, 

первоцвіти, «ключі» птахів.  

VІ. Ознайомлення учнів із тематикою та метою дня. 

Прилетіли гості,  

Сіли на помості. 

Без сокири, без лопати 

Поробили собі хати. (Птахи) 

- Тема уроку «Приліт птахів». Птахи повертаються із зимівель. І ось сьогодні 

ми цілий день будемо говорити  про перелітних птахів, ближче з ними 

познайомимось та будемо знаходити взаємозв’язки в природі. 

VІІ. Робота над темою дня. 

1.  Вправа «Очікування» 

- Діти, що ви очікуєте від уроку? (Очікування проговорити).  

2.  Вправа „Асоціативний кущ” 

- У вас на партах є картки з написаними словами, вам потрібно прикріпити на 

асоціативний кущ всі слова, які спадають вам на думку, коли ви поглянете на 

пташку. Працюємо в парах, даю вам дві хвилини, щоб ви порадились і хтось 

один з пари  прикріпив надписи. (на дошці) 

 

Зайві слова: зошит, телефон, лампа, двері, антена, ананас, будильник, 

тарілка, ложка, чайник, цукерка. 

 

 

 

 

гніздо 
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3. Вправа «Мозковий штурм». 

- Чим птахи відрізняються від інших тварин? (Тіло птахів вкрите 

пір'ям, мають крила, дзьоб)  

- Які бувають птахи?  (Осілі, кочові, перелітні). 

- Пригадайте, яких птахів називають осілими. 

- А яких птахів називають перелітними? 

- Перелітні птахи – це птахи, які на зиму відлітають у теплі краї. 

- Назвіть їх. 

4. Розповідь учителя.  

Птахи – невід’ємна частина природи. Вони прикрашають діброви, луки, 

степи, ліси. Птахи – окраса парків і садів. Чи можна уявити собі весну без їх 

дзвінкої пісні. 

Птахи – це діти повітря. Вони можуть підніматися вище хмар, 

перелітати через пустелі і моря.  

Птахи – непосиди. Скачуть з гілки на гілку, перелітають з дерева на 

дерево, але так і білка вміє. А от летіти за тисячі кілометрів і потім 

повертатися назад можуть лише птахи.  

5. Хвилинка – цікавинка. 
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6. Руханка  „Пташині перельоти”.        

На старт, полетіли... 

- полетіли (махи руками);  

- вітер (тертя долонями); 

- хмара (хлопок вгорі з підскоком); 

- дощ (хлопки по колінах); 

- фотографи (чіз); 

- вболівальники ( оле-оле-оле); 

- фініш (ура), повернулися. 

7. Робота за підручником. 

Гра «Рибки» (самостійне мовчазне читання учнями статті у підручнику) 

8. Інтерактивна вправа «Навігатор». 

- Яка пташка першою повідомляє про приближення весни? 

- Чи одночасно прилітають птахи до нас? 

- Від чого залежить їх час прильоту? 

- Яких ще перелітних птахів ви знаєте? 

- Які птахи занесені до Червоної книги України? Чому? 

9.  Практична робота. 

А) Розповідь учителя. 

Був у нашого народу дуже цікавий звичай. З нетерпінням чекали весну 

і вважали, що це птахи на своїх крилах приносять її з далекого вирію, 

проганяють люту зиму з її морозами та завіями. Жінки випікали з тіста 

пташок. А діти брали цих пташок, вибігали у двір, весело стрибали, 

підкидаючи їх в гору, співали пісні. Ми складемо  пташку із паперу. 
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Б)  Діти з паперу складають пташку. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

План 

1. Виріж квадрат. 

2. Зігни його по діагоналі. 

3. Зроби виріз, як показано на малюнку. 

4. Відігни трикутники в сторону. 

5. Загни нижні трикутники – це хвіст. 

6. Відведи передні трикутники (крила) в сторони. 

В)   Фізкультхвилинка «Викликання пташок». 

Діти співають чи вимовляють за вчителем слова: 

Пташок  викликаю 

З теплого краю: 

- Летіть, соловейки, 

На нашу земельку, 

Спішіть, ластівоньки, 

Пасти корівоньки. 
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На останньому слові підкидають паперову пташку вгору і ловлять її. 

(повторюють  двічі) 

Г)   Хвилинка-цікавинка. 

 Цих випечених пташок називали жайворонками. Старі люди розповідали, що 

ніби ця пташка народилася із сонячного жару вона прокидається разом із 

сонечком і своїм срібним дзвінким голосочком сповіщає про те, що вже весна 

прийшла, в поле вийти пора, пора сіяти, орати, щоб восени врожай збирати. 

 

 

       

 

     10.  Гра «Загубилися слова». 

 Весною птахи будують …..      

 Вони відкладають   ……           

 Улітку вони годують і навчають ……  

1.  Робота в парах. 
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2. Пташина вікторина.  

- Діти, подивіться хто до нас завітав. Птах приніс нам пташину вікторину. 

- Я читаю опис птаха, а ви намагаєтесь впізнати, що це за птах. 

1) Кожен заслухається співом цього маленького сіренького співця. (Соловей) 

2) Стукіт цього строкатого птаха ми можемо чути цілий рік. (Дятел) 

3) Птах, який першим прилітає з вирію. (Шпак) 

4) Цей птах – символ мудрості. (Сова) 

5) Божа пташка, тому вбити її – великий гріх. (Ластівка) 

6) Символ суму і вдівства. (Зозуля) 

7) Співець хліборобського поля і небесної блакиті. (Жайворонок) 

8) Цей птах здатен у неволі вивчити безліч різних звуків, мелодій та голосів. 

(Шпак) 

9) «Кукує» людині літа. (Зозуля) 

10) Символ весни і відродження, добра і щастя. (Ластівка) 

11) Свята і вільна пташка, символ високого натхнення і неперевершеного 

таланту. (Соловей) 

12) З прильотом якого птаха треба розпочинати оранку і сівбу? Символ 

єдності Землі й Неба. (Жайворонок) 

13.  Інтерактивна вправа «Уява». 

Уявіть, що Ваш товариш захворів, зателефонуйте йому і розкажіть, що 

нового ви вивчили на уроці? 

- А які види робіт сподобалися найбільше? 
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14.  Вправа «Крок допомоги»  (Охорона птахів). 

За вікном панує красуня весна. Повертаються перелітні птахи. Їх 

треба охороняти. А пригадати правила поведінки в природі нам 

допоможе незвичайний кошик. У ньому мудрі поради. Прошу озвучити їх. 

(Діти витягують з кошика малюнки і озвучують поради) 

 

              

 

                 

Проблемне питання. 

Сьогодні до нас на урок завітали гості, незвичайні гості. Хто вони, ви 

дізнаєтесь, коли розв’яжете приклади і застосуєте ключ. 

На дошці  стовпчик прикладів: 

           8 – 4 = 4     П 

                           10 – 3 = 7    Т 

                            3 + 2 = 5     А 

                            4 + 5 = 9     Х 

                            4 + 4 = 8     И 

 

Ключ               0     1     2     3    4    5    6    7    8     9    10  

   

              

                                                     Ю   М     І     З    П    А   У   Т    И    Х   Ч 
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Емоційне налаштування (лунає спів пташок). 

Весна... Пора пробудження природи, прильоту птахів, цвітіння 

квітів, ласкавого сонця. До нашого класного віконечка злетілися 

пташки. Вони знають, що в цьому класі навчаються добрі діти, які завжди 

готові прийти їм на допомогу. Заодно вони хочуть перевірити що ви знаєте 

про птахів, як вмієте швидко мислити, безпомилково робити обчислення та 

як ви вмієте розв’язувати задачі. 

Тож роботи на уроці буде багато, тому налаштуйтеся «швидко 

думати, чітко й правильно відповідати, каліграфічно писати». 

Хвилинка каліграфії. 

Першою до нашого класу завітала найменша пташка України – корольок. 

Вона хоче подивитися, як ви вмієте гарно писати. 

− А зараз запишіть сьогоднішнє число, класна робота. 

− Сьогодні на хвилинці каліграфії будемо прописувати найменше 2-цифрове 

число. Яке це число? /10/  З яких цифр воно складається? /1 і 0 / 

 

15. Графічний диктант. 

Лісові пташата 

вміють танцювати: 

Скік угору, скік убік – 

Візерунок, а не слід. 

Відлічить вправо 3 клітинки і поставте крапку. Від крапки проведіть 

лінію на 3 клітинки вправо, потім 1 клітинку вгору ,1 клітинку вліво,              

1 клітинку вгору, 3 клітинки вправо,1 клітинку вниз,1 клітинку вліво,               

1 клітинку вниз, 3 клітинки вправо... Продовжте візерунок. 

– Молодці! 
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16.  Усний рахунок.  

– Дятел посилає нам зашифровану телеграму, спробуйте її 

розшифрувати  за допомогою числового  віяла. 

А). Усна лічба. Робота з числовим віялом. 

− Полічіть від 11 до 20, від 20 до 10. 

− Покажіть «сусідів» числа 16. 

− Покажіть число, попереднє числу 18. 

− Покажіть число, наступне числу 13. 

− Покажіть, яке число утвориться, якщо 14 збільшити на 1? 

− Покажіть число, у якому 1 дес. і 5 од. 

Б). Усний рахунок. Віршовані задачі. 

− Розв’яжіть задачі. 

   

 

   

Вправа «Припущення». 

– Як ви думаєте, чому всі задачі саме про птахів? /Об’єднаємо уроки 

математики і « Я досліджую світ»./ 
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17. Розвиток логічного мислення «Будова тіла пташки». 

 

- Чим птахи відрізняються від інших тварин? (Тіло птахів вкрите пір'ям, 

мають крила, дзьоб) 

 

- Які бувають птахи?  (Осілі, кочові, перелітні) 

- Пригадайте, яких птахів називають осілими. 

- А яких птахів називають перелітними? 

- Перелітні птахи – це птахи, які на зиму відлітають у теплі краї. 

- Назвіть їх. 

Розповідь учителя.  

Птахи – невід’ємна частина природи. Вони прикрашають діброви, луки, 

степи, ліси. Птахи – окраса парків і садів. Чи можна уявити собі весну без їх 

дзвінкої пісні. 

Птахи – це діти повітря. Вони можуть підніматися вище хмар, 

перелітати через пустелі і моря.  

Птахи – непосиди. Скачуть з гілки на гілку, перелітають з дерева на 

дерево, але так і білка вміє. А от летіти за тисячі кілометрів і потім 

повертатися назад можуть лише птахи.  

– А який птах є одним із перших вісників весни ви дізнаєтесь 

відгадавши загадку. 
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Ось хатина, в ній – Співак. 

Як цю пташку звати… 

                                (Шпак)    

 Розповідь про шпака (дитина) 

– У кінці березня прилітають шпаки. Першими прилітають самці. 

Знаходять шпаківню, що їм до вподоби, і починають співати. Співом вони 

приваблюють самок і попереджають інших шпаків – місце зайняте. Коли 

мають вилупитися пташенята – спів стихає, а потім його можна почути дуже 

рідко. У птахів нові клопоти – треба годувати пташенят. Живляться шпаки 

комахами, черв’яками, яких збирають на землі.  

– Шпак приніс вам завдання . Доповнити  числовий ряд, прочитати числа. 

 

Порівняння чисел 

12 ... 13           41…50 

18 ... 14           60…90 

17 ...16            19…91 

14 ... 11            77…77 

 Фізкультхвилинка (Відео  фізхвилинка  «Пташки»   

https://vmire.life/video/S9xtGDBZkyE) 

Учитель. А ось і горобчик зацвірінчав у нас під віконечком. 

Ця рухома маленька пташка залишається зимувати з людиною. Горобчик 

дуже любить хлібні крихти, але ставиться з обережністю до людей, які її 

підгодовують. 

https://vmire.life/video/S9xtGDBZkyE
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Він питає чи ми вмієм так стрибати, щоб аж брало за живе, 

Бо час прийшов відпочивати й фізкультурою зайнятись. 

 Задачі на знаходження невідомого доданка 

     

Гра-змагання «Пташині перегони» (змагання між командами) 

 

Усний рахунок               

Учитель. До нас завітала сова, вона хоче перевірити чи вмієте ви швидко і 

правильно усно рахувати. Тож не осоромтеся перед гостею. 

* Сова за ніч знищує 10 мишей. Скільки мишей вона знищить за 5 ночей? (50) 

* Довжина дзьоба у лелеки 15 см, а в чаплі, на 5 см менша. Якої довжини 

дзьоб у чаплі? (10) 

* За годину синиця приносить одному пташеняті 9 комах. Скільки комах 

з’їдають  за годину 2 пташенят? (18) 

Порівняння виразів 

Учитель. Шпаки перелітні птахи, вони повертаються до нас з далеких країв. 
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Вони поселяються у міських та приміських зонах, де є багато штучних 

споруд, які забезпечують їм місця відпочинку і гніздування. Ви 

можете поспостерігати, як він вміє співати голосами різних птахів, 

вміло передражнювати, хлопаючи при цьому крилами. А зараз у шпака 

велике бажання побачити, що ви навчилися за зиму, поки його не було. 

Готові продемонструвати? Тоді нумо до дошки! 

– Порівняти значення виразів (робота за підручником). 

– Відлітаючи від вікна, шпак проспівав, що ви часу не гаяли. Молодці. 

Розв’язування задачі 

Учитель. До нас в гості завітав соловейко. 

 

Мешкає в долинах річок, в чагарникових заростях, дуже маленька перелітний 

птах, летить на зимівлю до Африки.  Нашому гостю хочеться знати, чи вмієте 

ви розв’язувати задачі. 

Спробуємо йому довести, що це так. 

Задача 

Одна ластівка за день спіймала 20 комах, а друга на 4 комахи більше. Скільки 

комах спіймала друга ластівка за день? 

Прочитайте задачу. Про що в ній йде мова?  

Що ж соловейко задоволений. 
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Практична робота у групах «Будиночки для пташок» 

Дітки, наші пташки прилетіли з далеких країн і дуже втомилися. 

Давайте спробуємо допомогти їм і використовуючи лего «6 цеглин» 

побудуємо для пташок будиночки.                

 

Робота з геометричним матеріалом 

Учитель. Завжди в квітні повертається додому дрізд. Перелітні дрозди дуже 

люблять ласувати різними садовими фруктами і дикими ягодами, які в довгі 

зимові місяці стають основною їхньою їжею. 

Цього року теж не забарився. І просить виконати таке завдання. 

Які фігури заховалися у пташці? 

 

 

 

 

Розвиток логічного мислення. 

 

Дрізд дякує вам за послугу. 

Робота із сигнальними цеглинками «Лего» 

− Візьміть сигналки. Покажіть за допомогою кольорів істинність або 

хибність суджень. 

 Птахи – це тварини.   + 

 Тіло птахів вкрите пір’ям.    + 
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 Усі птахи вміють літати.    – 

 У нашому місті можна побачити і осілих і перелітних птахів.   + 

 Птахів можна підгодовувати смаженим насінням.     – 

 Птахи приносять природі велику користь.   + 

− Молодці! 

Висновок 

– Птахи – дуже корисні тварини. Вони знищують шкідливих комах у садах, 

на городах, луках і полях. І цим приносять природі велику користь. Тому 

треба берегти їх і піклуватися про них. Особливо взимку.   

– Пташки дякують вам  всім за роботу!     

18. Хвилинка творчих роздумів. 

   1) Звучить музика П. Чайковського "Пори року". «Березень» - слайдова 

презентація. 

* Який настрій передає музика? 

 *Які почуття охопили вас під час слухання?  

 *Які картини виникли у вашій уяві?                                                        

Хорове читання 

Зійшли сніги, шумить вода, 

Земля вже квіти викидає, 

 

Буяє травка молода, 

Все сонне оживає.       (на дошці) 

  Ось і скінчилась зима – довга, сонна, некваплива, нашорошено притихла… 

 І наступила ВЕСНА. 

19. Весняне коло. 

– Станьте, дітки, в коло і привітаємо весну. (Веснянка) - виконують рухи.  

Сонечко, сонечко,  

Виглянь у віконечко!  

Дітки гуляють,  

Тебе виглядають! 

– Стук-стук, молоток,  

На тім боці холодок,  

А на нашім сонечко  

Торкає віконечко.  

Вийди, вийди, сонечко,  

На дідове полечко,  

На бабине зіллячко,  

На наше подвір'ячко! 
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    Кожного ранку ви прокидаєтесь і починається новий день. На землі 

також є ранок року – це початок весни. Ласкавий сонячний промінчик 

відчинив весні двері – і все навколо захвилювалось. Ранок року! 

 – Давайте сьогодні зробимо з вами подорож у ВЕСНУ. 

      

Методика "Гронування"                                                                               

                                                                                                                                         

 

 Весна.  Яка вона?                                                                                

21.  Мовна розминка.    

Гра «Фотооко» 

Швидко прочитай слова з карток (Журавлі – на крилах, несуть, веселики, 

весну, летять.) 

 Склади речення (Журавлі-веселики летять, на крилах весну несуть.) 

 Промовте речення з логічним наголосом на кожному слові по порядку. 

 Назви в реченні слово, у якому звуків менше, ніж букв. 

 Який художній прийом використано в реченні? 

 Прочитайте речення, щоб воно було ось таке (?), (!) 

 Скоромовка. 

Веселики на крилах весну принесли. 

 Об’єднання у творчі групи 

Сьогодні у нас будуть працювати три "Літературні групи": 

 22. Робота творчих груп:  "Березень", "Квітень", "Травень". 

                                                     1 група "Березень" 

 Підбірка матеріалу (Завдання отримує кожна група). 

 Виконання міні-проекту « Березень». 
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 Виконання практичної роботи «Весняні долоньки» (з 

кольорового паперу). 

       У цьому місяці тане сніг, починають пробуджуватись від зимового 

сну всі рослини. Пробуджується і береза. Від сонячного тепла починає 

бродити сік, він стікає по стовбуру. Тому в народі кажуть, що береза "плаче". 

А плаче вона від тепла, від радості, що весна прийшла. Тому місяць 

називається БЕРЕЗЕНЬ. 

 Березневої пори 

 Кап-кап-капає з гори, 

 У краплині дужа сила –                                            

 Дірку у льодку пробила, 

 І хоч дірка невеличка, 

 З неї виткнулась травичка. 

 Дивиться на небо синє – 

 Щиро дякує краплині. 

 У березні погода буває дуже різною: сніг і холод, то сонце, то дощ. 

 Тому в народі кажуть: "Березень невірний: то сміється, то плаче".                     

   

                                                    2 група "Квітень" 

 - А чому так говорять: квітень квітує? 

 - Він називається так тому, що в цей час з’являються квіти. 

 Ряст, медунка 

 Розквітають, 

 Загули  джмелі і бджоли. 

 Рідний край 

 Пташки вітають. 

 Квітне в квітні 

 Все довкола. 

    З настанням тепла на лісовій галявині затанцювали перші метелики. Уже 

все навколо починає зеленіти. Напоєна вологою, зігріта теплом, освітлена 

сонцем, стає щедрою земля. Квітень називають найласкавішим місяцем 

весни. І недаремно: адже саме в квітні все розпускається і розвивається, 

зеленіє і квітне. З’являються бджоли та гудуть над першими квітками. 
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                                              3 група "Травень" 

 - Квітень квітує, а чому третій місяць називається травнем?              

 - Травень – це розквіт і буяння зелені. Дерева і кущики поспішають 

прибратися на свято весни. 

 Ще в народі говорять: Травень ліси наряджає, літо в гості чекає. 

 Травонько, травонько, зеленись, 

 Золотому сонечку поклонись. 

 Щоб розквітла яблунька на горі,  

 Щоб гулялось весело дітворі. 

Все навколо зеленіє,                                                                                  

Річка ллється і шумить. 

Тихо, тихо вітер віє 

 І з травою гомонить. 

 Як тут всидіти у хаті; 

Коли все живе, цвіте. 

 Скрізь дзвенять  

пташки крилаті,          

 Сяє сонце золоте. 

 

 

 

  



                                                                       Тематичний день 

 

 

45 

Фізхвилинка (відео «Пташина фізкультхвилинка» 

https://www.youtube.com/watch?v=sh4EKVAMm-I) 

23.  Перегляд кліпу  «Журавлі прилетіли». 

а) Робота над  оповідання В. Чухліба  «Журавлики – веселики».  

 Сьогодні ми познайомимося ще з одним твором про весну. Це 

оповідання В. Чухліба  «Журавлі – веселики». 

 Виразне читання оповідання вчителем. 

 Коли будете слухати, намалюйте в уяві картини почутого. 

 Що ви уявили під час читання? 

б)   Словникова робота. 

Журавель – слово утворилось від основи слова жеро, що означало «кричати, 

видавати звуки». Люди ж дають поетичне тлумачення назви цих птахів і 

пов`язують її зі словом журитися.  

Пустунець – шалунишка. 

Здолали – одолели. 

Фізпауза «Журавлики» 

 Не  зву тебе  журавлем, 

 Щоб ти не журився, 

 А  зву тебе веселиком, 

 Щоб ти веселився. (пісня «Не зву тебе журавликом» ) – діти виконують 

імітуючі рухи. 

 Проблемне питання 

– Що є спільним в пісні і в прочитаному оповіданні?                             

  в) Виразне читання вголос учнями. 

г) Бесіда за змістом прочитаного і вибіркове читання оповідання. 

- Коли відбуваються зображені в оповіданні події? 

- Що помітив Тарасик? 

- Чому він зрадів? 

- Як дідусь назвав журавлів? 

https://www.youtube.com/watch?v=sh4EKVAMm-I
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- Як він це пояснив Тарасикові? 

- Як ставиться дідусь до журавлів?   З чого це видно? 

- Чи схвильовані дідусь і онук повернення журавлів?  Доведіть 

свою думку. 

24.   Практична робота в групах  «Дослідники». (картки на столах учнів) 

   

Висновок: 

25.  Захисники природи.       

– Діти, а до вас хоче звернутися група захисників природи.  

                                           Захисники природи             

 – Якими ж барвами розмалювала всі квіти весна? 

 Подивиться на всі ці квіточки, які вони слабкі, покірні, ласкаві. Не 

поспішайте зривати квіти! Краще помилуйтесь ними, хай ще інші зможуть це 

зробити! Адже їх так мало залишилося в наших лісах! Підсніжники та 

проліски вже занесені до Червоної книги 

природи. Вони можуть зовсім зникнути, якщо 

ми всі разом не оберігатимемо їх!!! 

Вузлик - напам’ять 



                                                                       Тематичний день 

 

 

47 

– 

Діти, завдати болю природі – то не хитра справа. 

– Прочитайте і скажіть, як ви розумієте рядки з твору словацького поета 

Павла Гнездослава? 

Я зірвав квітку – і вона зів’яла.                             

Я зловив метелика – і він 

помер у мене на долоні. 

І тоді я зрозумів, що доторкнутися 

до краси можна лише серцем. 

Логічна вправа « Встанови кордони» 

– Діти, встановіть «кордони» між словами у  прислів’ї.  

(На партах жовті смужки із завданням. Діти працюють в парі) 

Доприродиненесишкоди. 

(До природи не неси шкоди). 

 Фізхвилинка   (Складання чистомовки з рухами) 
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До-до-до – мостить пташка... (гніздо). 

Ді-ді-ді – пташенята... (у гнізді). 

Да-да-да – лізе кіт до... (гнізда). 

Ду-ду-ду – жовтороте... (вкраду). 

Де-де-де – ой, рятуйте, бо... (вкраде). 

Ди-ди-ди – пташенят не... (кради)!             

 Вправа « Увага» Робота у групах 

– Послухайте вірш "В діброві" і скажіть:  гомін яких весняних співців ви 

почули? 

       Он чорний шпак співає в горі,  

       Зозуля голосно кукує, 

       Скриплять червоні снігурі, 

       В дубову кору дятел стукає. 

       Щебече зяблика сім’я; 

       І сиза горлиця воркує. 

       Чудова ж пісня солов’я 

        Над всіми співами царює. 

                                (шпак, зозуля, снігурі, дятел, зяблик, горлиця, соловей) 

 – А які птахи прилітають к нам з теплих країн? 

 – Люди дуже люблять ластівок і кажуть, що вони несуть на своїх крилах 

весну. Коли ластівки прилітають, то морозів вже не буде. Настає справжня 

весна. 

 – І струмок вже біжить, і пташки повертаються, тому що весна стрімко йде 

по землі. Адже це звуки рідної землі. 

26.    Показ виставки книг про весну і птахів. 

– Після уроку відвідайте бібліотеку і візьміть почитати книги видавництва 

«Веселка» 
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27.  Практична робота. 

  Підніміть ручки вгору. Підставте долоньки уявному сонцю. Чуєте 

поколювання в пальчиках? Це добре сонечко дає вам радість, 

наповнює вас своєю енергією, наповнює вас весною. Збережіть надовго в 

своєму серці відчуття світла, радості, весни, краси. 

- Візьміть свої долоньки (заготовки з кольорового паперу) і доповніть 

весняний пейзаж своїми почуттями. 

 

Висновок:   Найріднішою наша земля має стати для вас,  діти, тому, що ви 

зростаєте у нелегкі часи. Вам рятувати від наруги рідну землю. Саме вам 

любити її до нестями. Тож нехай змалечку очі вчаться вбирати красу, а душа 

промовляти про неї! 

28. СМС-загадка від пташок. 

 *  *     Що двічі родиться: вперше – гладеньке, 

а вдруге – пухкеньке? (Птах) 

–  Де тільки не зустрічаємо ми птахів! У лісі, і в полі, і в горах, і по берегах 

річок, у міському парку, і на рідному подвір’ї. 

Ми так звикли до них, що часом нам починає здаватися, ніби ми їх добре 

знаємо. Чи це так насправді? 

29. Робота за малюнками. 

– Розгляньте малюнки (метелик, кажан, гусак, пінгвін, страус, дятел, синичка, 

чапля). 
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– Як ви відрізняєте птахів від інших тварин? (Основна відмінність птахів від 

інших тварин – наявність пір’яного покриву тіла.) Тому їх ще називають 

пернатими. 

– Якою є особливість зовнішньої будови птахів? (Наявність двох ніг і пари 

крил.) 

– Чи можна назвати всіх тварин, які літають, птахами? (Не можна. Можуть 

літати комахи (метелики) і звірі (руда вечорниця). 

 

– Чи плавають птахи? (Так. Наприклад, гусак і пінгвін.) 
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– Чи бувають птахи, які не літають? (Так, наприклад: страус, пінгвін, 

ківі). 

 

– Чи вдавалося вам спостерігати за хвилястими папугами? 

  

– Чи все пір’я у нього однакове? 

– Навіщо птахам пір’я? 

– Пір’я, розташоване на тулубі, крилах і хвості птаха, – різне. Одне пір’я 

захищає птахів від холоду, інше допомагає літати. Пір’я, що вкриває все тіло 

птаха, як луска – тіло риби, називають покривним. Покривне пір’я утворює 

обтічну поверхню, полегшуючи політ птаха. Під покривним пір’ям 

розташовується м’яке і пухнасте пухове пір’я. Між ними міститься багато 

повітря, що погано проводить тепло. Пухове пір’я захищає птахів від 

охолодження і перегрівання. 

За допомогою дзьоба птахи добувають їжу, чистять своє пір’я, в’ють 

гнізда, доглядають за пташенятами, подають сигнали. 

– Чим живляться птахи? 

– Що допомагає їм добувати їжу? (Дзьоб, кігті) 
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Птахи відрізняються від інших тварин 

зовнішнім виглядом. Міцний дзьоб 

допомагає захоплювати і подрібнювати їжу. 

Птахи живуть у лісах, на полях, водоймах. 

Найважче доводиться птахам узимку. Зникають комахи, зелені рослини - усе 

вкривається снігом. Тому перелітні птахи відлітають у теплі краї, де є корм. 

Частина птахів знаходить їжу і взимку, тому залишаються зимувати в рідних 

краях. 

 Птахи - дуже корисні тварини. Вони живляться комахами і гризунами, 

тому знищують багато шкідників сільського господарства. А також розносять 

насіння на великі відстані, де з нього виростять нові рослини. Пташине м’ясо, 

яйця - цінні продукти харчування. Без пташиного співу і щебету природа 

була б сумною і непривітною. 

 Музична фізкультхвилинка «Танок маленьких качок» 

https://www.youtube.com/watch?v=vhRYw-mri7I 

30.  Робота творчих груп. «Птахи – народні символи України» (виступ  

учнів) 

1група « Зозуля». У вирій вона повинна відлетіти 

раніше, щоб відкрити його для інших птахів. Тому 

не встигає вона висидіти пташенят і підкидає яйця 

в чужі гніздечка. У народних піснях її  

порівнювали з матір’ю, яка побивається за своїми дітьми називали лагідно 

«зозуленькою – матінкою».  

2 група « Ластівка» – символ весни, провісниця 

доброго. Вірять, що там, де ластівка зліпить собі 

кубельце, – буде щастя.  

3  група  «Лелека» Його назвали на честь 

божества добра і кохання – Леля. Ну, а як відомо - від кохання народжуються 

діти. От і приносить їх у наші домівки лелека. Говорили колись, що Лель 

https://www.youtube.com/watch?v=vhRYw-mri7I
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живе в душі доброї людини, а лелека мостить гніздо на подвір’ї 

добрих людей.  

4 група «Соловей»   Український народ дуже 

співучий. Саме у нас солов’ї  висиджують пташенят, 

щоб від самого народження вони чули найкращі у 

світі пісні.  

5 група «Журавель»  – символ туги за рідним 

краєм. Це щемливе відчуття, яке чути у 

курликанні журавлів, відчуває людина, коли 

вона далеко від Батьківщини. 

31.   Хвилинка поезії (інсценування). 

– Хто ж найкращий серед птахів? Учні приготували для вас жартівливий 

вірш «Хто найкращий». 

Я найкраща в світі птаха! - 

Гордо мовила синичка, - 

В мене пір’я не просте, 

А зелено-золоте, 

Жовтні груди, чорна шапка, 

І тоненькі жовті лапки. 

  

- Красень я! - Десь від джерел 

Гучно вимовив орел. - 

Це пора б усі збагнути.  

В мене дзьоб гачком загнутий. 

  

- Що за гамір, в чому річ? - 

У розмову встряв павич. 

- Я король краси єдиний, 

В мене хвіст казково дивний, 

Наче віяло мигтить, 

Срібним полум’ям горить. 

  

Запищав пінгвін: - Ви чули? 

А про мне вже й забули? 

На мені ж то не сіряк, 

А прекрасний чорний фрак. 

Ще й манишка сніжно-біла 

Вас усіх би засмітила. 

  

 Мовив дятел:- Просто сміх. 

Соромно мені за всіх. 

Я гадаю, той найкращий – 

Хто в роботі не ледащий. 
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32. Вікторина. 

1) Які птахи навесні прилітають до нас першими? (Граки) 

2) У назві якого птаха читаємо число сорок? (Сорока) 

3) Який птах вигодовує пташенят навіть узимку? (Шишкар) 

4) У якого птаха такий міцний хвіст, що він ним підтримує тіло на дереві? 

(Дятел) 

5) Пташенята якого птаха не знають своєї матері? (Зозулі) 

6) Якого лісового птаха називають лісовим лікарем і чому? (Дятла, адже він 

знищує шкідників дерев.) 

7) Які птахи прилітають до нас із настанням зими? (Снігурі, омелюхи) 

8) Який птах будує собі гніздо за допомогою слини? (Синиця-ремез) 

9) Яких птахів людина використовує на полюванні? (Орлів-беркутів) 

Грак 

 

Сорока 

 

 

Шишкар 

 

 

Дятел 

 

Зозуля 

 

 

Дятел 

 

Снігурі, 

омелюхи 

 

Синиця-

ремез 

 

Орел-

беркут 

 

 Загадки заперечення 

– Полює на комах, але не жабка. Літає, але не горобець. Назва пташки 

починається на звук Л, але не лебідь. Хто це? (Ластівка) 

    

– Стрибає, але не жабка. Має сіреньке забарвлення, але  не мишка. Має 

крила, але не синичка. (Горобець) 
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       Фізхвилинка.   Гра на увагу «Літає – не літає» 

Летить, летить горобець – плеснути в долоні 

Летить, летить – стілець  

Летить, летить шпак – плеснути в долоні  

Летить, летить - їжак  

Летить, летить синиця – плеснути в долоні  

Летить, летить -  лисиця. 

       33. Практична робота в групах. 

а) інструктаж 
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б) виконання аплікації «Птахи» 

 Копіювання простих форм за допомогою шаблону та створення з вирізаних 

форм аплікації. 

в) з’єднання аплікації пташки на паличці 

                         

 

1) Як називається птах? 

2) Свійський він або дикий? 

3) Перелітний або зимуючий? 

4) Де мешкає птах? 

5) Чим він живиться? 

6) Чим корисний людині? 
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VIII. ПІДСУМОК УРОКУ. 

1.  Бліц-опитування  «ХВИЛИНКА-ЦІКАВИНКА» 

1)    Який птах має найдовший язик? (Дятел,14см) 

2)    Чому шишкар виводить пташенят узимку? (Основна їжа-насіння шишок) 

3)    Який птах витримує температуру до – 110 градусів по Цельсію? (Гусак) 

4)    У кого з птахів найдовший дзьоб? (Лелека, до 19 см) 

5)    Яка пташка України має найбільшу вагу? (Дрофа, 16 кг) 

6)    У якого птаха найбільші крила? (Беркут, 3м) 

7)    Який птах літає найшвидше? (Сокіл-сапсан до 300 км/год) 

8)    Яка пташка найдовше живе? (Сокіл 162 года) 

9)    Яєчка якої пташки найменші у світі? (Колібрі) 

10)  Яєчка якої пташки  найбільші у світі? (Страус) 

11) Яких пташок занесено до Червоної  книги України? 

(лелеку горного, журавля сірого, дрофу, сича, стрепета, орла-білохвоста, 

сокола-сапсана) 

2) Рефлексія 

 

Заключне віршоване слово  

Наш дивний світ такий, як казка:  

Он в небі хмаронька пливе.  

Тож бережи його, будь ласка, 

Все в ньому гарне і живе.  

Он квітка полум'ям палає, 

І ясне сонечко блищить. 

Чарівна пташечка співає, 

Все в дивосвіт прийшло, щоб жить. 
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           3)   Вправа „Електричний струм” 

          Всі стаємо в коло, беремося за руки і починаючи з мене, 

передаємо один одному потиск руки. Коли цей сигнал надійде до мене 

з іншого боку, піднімаємо руки вгору і промовляємо «Ми молодці!». 

– Дякую за гарну роботу!  
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Тема: Що їдять і де живуть тварини? 

                          

Гусарова Оксана Ігорівна, вчитель початкових класів 

 Бахмутського навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня школа 

І-ІІІ ступенів №11 – багатопрофільний ліцей» 

   
Тема: Що їдять і де живуть тварини (до тематичного тижня «У світі тварин») 

Орієнтовні дослідницькі / проблемні запитання:  

- Що їдять тварини? 

 - Де живуть свійські і дикі тварини? 

  - Чому треба берегти тварин? 

 - Чи завжди тварини є безпечними для людини? 

Завдання:  

1. Розширювати та поглиблювати знання дітей про тварин, їхнє харчування 

та середовище існування. 

 2. Виховувати гуманне ставлення до тварин, чуйність, відповідальність.  

3. Розвивати мислення, мовлення, уяву, увагу, пам’ять, творчі здібності. 

4. Ознайомлювати дітей з правилами безпечної поведінки з тваринами у 

довкіллі. 
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5. Навчити висловлювати свою думку, активно слухати в умовах 

усного спілкування, взаємодіяти з однокласниками. 

Результати навчання: 

– з увагою сприймають усні репліки учителя й однокласників й доречно 

реагують на усну інформацію в діалозі;  

– уважно вислуховують думку співрозмовника, висловлюють свій погляд, 

шанують гідність інших; 

– намагаються виразно читати нескладний текст після попередньої 

підготовки; 

– ставлять запитання до усного повідомлення й відповідають на запитання; 

– групують об’кти, дають назву групі; 

– добирають відомості з різних джерел інформації; 

– порівнюють свійських і диких тварин; 

– розповідають про те, що їдять тварини; 

– спостерігають життя тварин у різні пори року; 

– розв’язують задачі про тварин на знаходження невідомого доданка; 

– пояснюють можливі небезпеки, що можуть очікувати людину в довкіллі; 

– вміють записувати слова зі сполуками [дз], [дж] та текст з 3-4 коротких 

речень. 

Освітні галузі: природнича, математична, соціальна і здоров’язбережна, 

громадянська та історична. 

I. Ранкова зустріч. 

1. Привітання  

– Привітайтеся з учнями словами вірша «Хто що їсть?» Г.Новикової (можна 

запропонувати дітям подивитися пізнавальний мультик для малят про 

тварин), який підкаже учням, про що йтиме мова цього дня. 
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Зайчик, що ти полюбляєш, 

Якщо снідати сідаєш? 

- Не галушки, не перловку 

Соковиту їм морковку! 

Цуценя гостей вітає                            

І смачненьким пригощає –                       

Не цукерки і не здоба, 

А кістки їм до вподоби! 

Колоски хом’як збирає, 

Він пишається врожаєм: 

«Зараз ніколи й присісти –  

Взимку буде що поїсти!» 

Котику гарненький,  

Ще такий маленький. 

Блюдце молока налили –  

Кошенятко напоїли! 

– Запитайте учнів про таке: 

– Про яких тварин згадується у вірші? 

– Хто з них дикий, а хто свійський? 
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2. Вправа «Добра тварина» 

Діти стають у коло і беруться за руки. Вчитель тихим голосом 

говорить: «Ми – одна велика добра тварина. Давайте послухаємо, як 

вона дихає!» Усі прислухаються до свого подиху, подиху сусідів. «А тепер 

подихаємо разом!». Вдих – усі роблять 2 кроки вперед, видих – усі роблять 2 

кроки назад. «Так не тільки дихає тварина, так само чітко і рівно б’ється її 

велике добре серце. Стукіт – крок уперед, стукіт – крок назад». 

3. Новини дня 

- Оберіть помічника дня і попросіть його подати інформацію за допомогою 

піктограми або шаблону про дату, назву тижня, погоду. 

4. Обмін інформацією 

– Попросіть дітей пригадати, яких тварин вони зустрічали по дорозі до 

школи. 

– Крісло автора. Запропонуйте розповісти про якусь тварину, відповідаючи 

на такі запитання: 

– Який зовнішній вигляд має? Де живе? Чим харчується?  Як пересувається? 

 Народжується чи вилуплюється? 

II. Робота з текстом. 

                               

- Запитайте дітей: 

- Чому цю розповідь назвали усмішкою? 

- Що в цій усмішці може бути правдою, а що ні? 

- Які тварини згадуються в усмішці? Що між ними спільного, та чим вони 

відрізняються? 
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- Чим живляться коти? Що полюбляють їсти горобці? 

III. Гра-перевтілення. 

- Запитайте в учнів: 

- Якби ти був твариною, то ким би ти був? Назвіть себе. 

- Запропонуйте пофантазувати й намалювати таку тварину, якої немає в 

природі. Нехай діти спробують вигадати назву таким тваринам. 

IV. Обговорення «Які відбуваються зміни в житті тварин навесні?». 

Перегляд відео «Урок 38 Природознавство 1 клас. Коли і чим живляться 

тварини…» на каналі YouTube. Обговорення відео. 

Деякі тварини їдять м’ясо. Як ми їх називаємо? (м’соїдні) А як звуться 

тварини, які харчуються рослинами? (травоїдні) Та більшість тварин 

споживають і тваринну, і рослинну їжу. І навіть вовку потрібні вітаміни, які є 

в ягодах, рослинах. Як ми називаємо таких тварин? (всеїдні).  

Дидактична гра «Хто що їсть?» 

 - Запитайте, чи зможуть діти нагодувати тварин, щоб вони були ситими? 

 - Попросіть дітей з’єднати лініями зображення тварин з тим, чим вони 

харчуються у робочому зошиті.  

                                      

      – Подумайте і скажіть, чи змінилась їжа в цих тварин навесні? (майже ні) 

      – Чому так? (Підведіть дітей до висновку: свійських тварин годують 

люди. Тому в тварин завжди достатньо їжі) 
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      – А чи завжди вистачає їжі в диких тварин? Згадайте, у яку пору 

року дикі тварини мають найбільше їжі, а в яку найменше? Чи можуть 

люди допомогти тваринам? 

Дидактична гра «Хто де живе?» 

      – Запропонуйте дітям знайти для кожної тварини її домівку. Закріпіть у 

словнику дітей назви цих домівок: 

 корова живе в хліві, вівця – у вівчарні, свиня – у свинарнику, конячка – 

у конюшні, кролик – у кролятнику, курка – у курнику, бджола – у вулику, 

ведмідь – у барлозі, вовк – у лігві, лисиця – у норі, білка – у дуплі, бобер – у 

хатці. 

                                        

V. Математичні завдання від усатих і хвостатих. 

Мишка вчиться рахувати,                                     

Різні приклади складати:  

Додавати й віднімати.   

Будем з нею працювати. 

                                             

1. Полічи від 82 до 91. Полічи від 27 до 33. 

2. Серед поданих чисел назви найбільше число; найменше число. 

29, 93, 58, 74, 61 
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3. Знайди в кожному рядку «зайве» число. 

40, 8, 90, 16, 20. 

50, 70, 14, 20, 90. 

7, 5, 3, 9, 15, 6. 

4. Обчисли. 

7+ * =10 

* + 2=10 

6+ * =10 

* + 8=10 

5. Придумай запитання та розв’яжи задачу (на знаходження суми та на 

різницеве порівняння). 

Сорока назбирала 12 жовтих намистин і 10 червоних.  

Кіт зібрав 10 маленьких глечиків сметани та 7 великих. 

На ставку плавало 37 качок, а на березі 10. 

6. Фізкультхвилинка. 

Ведмедики 

Йшли ведмедики малі.(Кроки на місці) 

Нахилились до землі. (Нахил, руки вниз) 

Потім встали, руки в боки 

І зробили три підскоки. 

Потім розминали плечі. (Руки до плечей, колові рухи) 

Рівні спинки у малечі! 

Руки вгору, опустили 

І за парти дружно сіли. 

7. Запропонуйте учням розв’язати задачі: 

У кицьки 10 кошенят. 4 – сірих, а решта – чорних. Скільки чорних кошенят у 

кицьки? 

На луках пасеться 16 корів – чорних і коричневих. Чорних корів – 5. Скільки 

пасеться коричневих корів?  
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Дві білочки знайшли 80 горіхів. Друга білочка знайшла 20 горіхів. 

Скільки горіхів знайшла перша білочка? 

8. Допоможи кожній собаці знайти свою кістку. 

                          

                                                                

                                                                        

       

                                     

 

                                                                     

30 

29+1= 49+1= 70-1= 

80-1= 

99+1= 

50-1= 40-1= 89+1= 

20-1= 60-1= 

50 69 

79 

100 
49 

39 

19 
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  9. Фермери годують тварин о 6 годині ранку, о 12 годині дня, о 4 та 8 

годинах вечора. Запропонуйте дітям зобразити час за допомогою стрілок.                                                                                                                                                                 

VI. Обговорення проблемної ситуації «Чи завжди тварини безпечні для 

людини?». 

 – Запропонуйте дітям обговорити ситуації, в яких тварини можуть 

нести небезпеку людині. 

Спілкування з тваринами – заняття приємне, цікаве, необхідне, але 

може нести певні загрози. Тому потрібно знати основні правила спілкування 

з деякими тваринами. 

Ті, в кого є своя тваринка, добре знають, що їй подобається, а що ні. 

Хочеш поспілкуватися з чужим собакою, котиком чи іншою тваринкою? 

Спитай дозволу в господаря, поцікався, як варто поводитися з його 

улюбленцем.  

     Не можна чіпати тварину без господаря, бо невідомо, як вона відреагує. 

Особливо слід бути обережними з незнайомими бездомними тваринами − 

90 

 

59 
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вони можуть виявитися агресивними або хворими. Найкраща 

допомога для них – харч, який можна покласти на віддалі.  

      Найбільш непередбачувані тваринки-мами. Вони хвилюються, 

коли хтось підходить близько до їхніх діток, бере їх на руки. Якщо ви не 

зважите на її тривожність, мама може навіть вкусити, захищаючи свою 

малечу. У такій ситуації агресивними стають не лише собаки, а й лагідні 

киці, кролики, хом’ячки, шиншили, ручні пацючки... Ранки від їхніх укусів 

часто нагноюються через те, що на зубах тварин багато мікробів, тож 

загоюються вони досить довго.  

 Пам’ятаючи про небезпеки, все одно будь милосердним і допомагай 

бездомним тваринам. Підгодовуй їх, допомагай знайти прихисток, особливо 

в холодну пору.  

VII.  Списування тексту. 

Корисна комаха 

          Медоносна бджола – це маленька комаха, проте користь від неї 

величезна. Дзвінко гуде бджола, збираючи пилок із квітів. Бджолиний мед 

дуже цілющий та поживний. У народі кажуть, що бджола – домашній лікар. 

Вправа для очей 

       Мишка 

Очей своїх з мишки 

Кіт Вася не зводить. 

Направо, наліво 

Очицями водить. 

А мишка кружляє, 

А мишка гуляє, (колові рухи очима) 

Про хитрого Васю 

Нічого не знає. 
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VIII. Рефлексія  

Щоденник вражень 

     - Запропонуйте учням висловити свої думки у письмовій формі про 

те, що вони дізналися нового про тварин («Щоденник вражень»). 

Діти можуть писати будь-яким способом, малювати, створювати піктограми 

до теми. Час на таку письмову рефлексію – 10 хвилин.                                  

Якщо дітям сподобався урок ,запропонуйте їм поплескати у долоні. 

 

Список використаних джерел: 

1. Збірка задач для 1-4 класу «Цікава математика» 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://naurok.com.ua/zbirka-

zadach-dlya-1-4-klasu-cikava-matematika-8229.html 

2. Урок з природознавства «Коли і чим живляться тварини»  

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

https://www.youtube.com/watch?v=DivXRyzUiOA 

3.Школа зеленої планети. Практикум для учнів 1-2 класів загальноосвітніх 

навчальних закладів./Депертамент екології та природних ресурсів Донецької 

державної адміністрації. Т.Ю.Чистякова. – Х.: Фоліо, 2018. – С.13-14. 

4..Модельна навчальна програма для 1-го класу та навчально-методичні 

матеріали. Тиждень 29. Тема тижня: «Світ тварин» (2018) 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

nus.org.ua/wp-content/…/04/Tuzhden-29_Svit-tvarun.pdf 
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Тема: Я калина, я краплина твого серця, 

Україно! 

                          
Вербицька Світлана Генадіївна, вчитель початкових класів  

Бахмутської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів№ 1 

   

Тема: Я калина, я краплина твого серця, Україно! (до тематичного тижня 

«Світ рослин») 

Мета: розширити знання дітей про калину як  народний символ України; 

розвивати і збагачувати мову дітей, розвивати  вміння правильно 

висловлювати свої думки, добираючи точні слова, розвивати навички 

правильного говоріння і письма, вміння створювати виріб з паперу, з 

пластиліну, вміння працювати в групах і парах,виховувати любов і гордість 

за рідну українську мову, бажання зберегти її чистоту і красу, почуття 

відповідальності та поваги до інших. 

Освітні галузі: мовно-літературна, природнича, технологічна,  соціальна і 

здоров’язбережувальна, громадянська. 

І. РАНКОВА ЗУСТРІЧ (8хв.). 

Запрошення на ранкову зустріч – під музичний супровід 

1. Вітання. 

Доброго ранку, доброго дня! 

          Бажаєте ви, бажаю вам я! 

          Хай плещуть долоньки,  

          Хай тупають ніжки, 

          Кивають голівки 

          І сяють усмішки! 

Вправа «Даруємо усмішку» 

Усі учасники зустрічі, утворивши коло, повертаються один до одного і 

дарують усмішку.  

2. Щоденні новини. 
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Сьогодні: (день, число, місяць) 

Погода: __________ (діти показують на картках) 

3. Групове заняття. 

Створення  «павутинки» 

– Сьогодні сонечка немає, але до нас воно прийшло  і  дарує промінчики тим, 

хто… у білому одязі,  …у чорному одязі, …у чорному взутті, дарує 

промінчики тим, у кого гарний настрій. (Діти кожного разу беруть 

промінчики зі стрічки, в кінці піднімають вгору і дивляться на утворену  

павутинку) 

4. Обмін інформацією. 

– Сьогодні погода  хмарна, пройшов дощ. Прохолодно.  В таку погоду легко 

застудитися. І от, інколи таке трапляється. 

– Скажіть, чим вас лікує мама під час застуди? (Діти розповідають, що мама 

лікує таблетками, напоями, медом.) 

– А ще чим можна лікуватися? Розгадайте ребус. 

 

   К ,  

Так, це калина 

  ІІ. ОЗНАЙОМЛЕННЯ  ІЗ ТЕМОЮ  ТА МЕТОЮ ДНЯ (2хв.). 

– Діти,  про яку рослину ми сьогодні згадали в ранковій зустрічі? (Про 

калину) 

– Як ви вважаєте, чому ми згадали саме калину? (Тому що калина – це символ  

України, її люблять і поважають українці. Саме їй присвячено багато пісень 

та віршів. Також ця рослина  є дуже корисною та цілющою) 
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– Сьогодні ми  дізнаємося багато нового і корисного про калину, а також 

скуштуємо її. 

  ІІІ. РОБОТА НАД ТЕМОЮ ДНЯ (130хв.). 

1. Перегляд  відео «Червона калина» (Діти виконують танцювальні рухи) 

(2хв.). 

 режим доступу: https:www.youtube.com/watch?v=KGouaakkH 

2. Гра «Дівчина Калина» (5хв.). 

Дівчинка-учениця одягнена в образі  калини. На партах розкладені картки зі 

словами, які характеризують  різні рослини. Діти вибирають ті картки, в яких 

описується калина та підходять до дівчинки-Калини, розказують, чому 

вибрали цю картку.(слова на картках: червона, цілюща, красива, пишна, 

гарна, кисла, смачна, стигла, молода і т.д.) 

3. Відгадування загадки (2хв.). 

Я – привітний кущик. 

Весною білим цвітом зацвітаю. 

 Восени червоними ягодами вітаю. 

 Взимку птахів пригощаю. 

Хто ж ті ягоди не знає,  

Від застуди їх приймає.  

На кущах вони висять, 

 І, як маків цвіт, горять.  

Тільки це не є малина.  

Що за ягода? – ……(Калина) 

– Які слова  допомогли відгадати загадку? 
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- Що нового дізналися про цю рослину? 

4. Робота над легендою. (10хв.). 

Вчитель читає легенду про калину.  

Калина і Килина  

Дівчина Килина збирала у лісі ягоди і раптом побачила, що вороги – татари 

йдуть до села. Побігла вона у село і попередила односельців. Сміливо 

кинулись до бою козаки, але в багато разів більше було ворогів – спалили 

село, а Килину – дівчину-красуню у полон взяли. За те, що оповістила село, 

стратили її, і виріс на тому місці чудо-кущ, що за ім’ям дівчини Калиною 

нарекли. Люблять і пам’ятають люди Килину, а калина стала своєрідною 

пам’яткою про рідну землю, оберегом українців. 

 

5. Вправа  «Мікрофон» (5хв.). 

(вчитель задає учням  питання за змістом легенди) 

 

6. Пальчикова гімнастика « Ягідки» (2хв.). 

Ягідки червоні 

Просяться в долоні. 

Кожну ягідку зніму 

І в тарілку покладу. 

 

7. Вправа «Сенкан» (індивідуальна робота) (5хв.). 

Калина 

Красива, корисна 

Горить, червоніє, росте 

Лікує від різних недуг 

Символ України. 
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8. Вправа «З любов’ю до природи».  Робота в групах (5хв.). 

–  Візьміть гілочку калини. Розгляньте її. Скуштуйте ложечку  

калинового варення. Чи смачне воно? Кісточку покладіть на долоньку. 

На що вона схожа?  

 

9. Спостереження учнів за кущем калини (5хв.). 

 (Відео або презентація. Джерело youtube) 

Калина – розлогий кущ. Він чудовий навесні, коли квітує білим цвітом. Цвіту 

дуже багато, тому майже не видно зелених листочків. Влітку воно пишно 

вкрите зеленими різьбленими листочками. Потім на гілках появляються 

кетяги малих круглих ягід. Спочатку вони зеленого кольору. Восени 

наливаються гіркуватим соком та червоним рум'янцем. Після перших 

заморозків ягоди морщаться, проте стають дуже солодкими, тому їх 

полюбляють їсти пташки. 

  Вродливих дівчат у народній творчості часто порівнювали з калиною. 

 

               

 

10. Гра «Впізнай за смаком» (5хв.). 

Дітям пропонується скуштувати  різні види варення із закритими очима.  

Треба вгадати, з якої ягоди воно виготовлено. 
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11. Складання речень. Робота в парах. (5хв.). 

Подані словосполучення   вставити в речення. 

(Словосполучення на картках) 

Лікарська рослина, червоне намисто, родинний оберіг, дівчина-красуня, 

червоні кетяги. 

   

12. Вправа «Опиши калину» (5хв.). 

1. Колір 

2. Розмір (порівняти зі сливою, апельсином) 

3. Форма ( коло, трикутник, овал, квадрат) 

4. Смак ( цукерка, лимон) 

5. Де росте? (в саду, в лісі, на грядці) 

6. Як вживати? (сирою, вареною) 

7. Що можна приготувати? (компот, варення, сік) 

8. Користь (корисна чи ні?) 

 

13. Музична фізхвилинка «Калинка» (2хв.). 

режим доступу: https:www.youtube.com/watch?v=COrsLGevJGO 

 

14. Розучування скоромовки (5 хв.). 

                                        

 

15. Створення малюнка калини за допомогою відбитків пальчиків.(25хв.). 

1. Приготувати аркуш паперу 

2. Пензликом намалювати гілочки  та листочки. 
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3. Вмочити пальчик у червону фарбу, залишати відбиток на гілочках, 

формуючи кетяги калини. 

                             

16. Виготовлення леп буку «Я калина, я 

краплина, твого серця, Україно!» (15хв.). 

Рубрики: 

□ Загадки 

а приказки 

□ «Асоціативний кущ» 

□ Пазли «Калина» 

□ Що символізує калина 

□ Ми намалювали калину 

 

17. Колективна композиція. «Калина» (з пластиліну) (20хв.). 

1. Підготувати аркуш  картону А4. 

2. Утворити джгутики з коричневого пластиліну для гілочок. 

3. Виліпити кульки червоного кольору для ягідок. 

4. Виліпити листочки зеленого кольору, притиснути. 

5. Створити композицію. 

 

ІV.  ПІДСУМОК ДНЯ (7хв.). 

Робота в щоденнику вражень.  

1. Сьогодні день мені сподобався тим, що… 

2. Що нового я дізнався(лася)  про калину 

3. Найцікавішим для мене  було… 

Термометр настрою. 

– Покажіть, діти, свій настрій на термометрі 

настрою. 
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Список використаних джерел: 

1. Відео «Червона калина»: 

 режим доступу: https:www.youtube.com/watch?v=KgouaakkH 

2. Музична фізхвилинка «Калинка» (2хв.) 

            режим доступу: https:www.youtube.com/watch?v=COrsLGevJGO 

3. Використання казок на уроках української мови 

https://urok-ua.com/vykorystannya-kazok-na-urokah-ukrajinskoji-movy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://urok-ua.com/vykorystannya-kazok-na-urokah-ukrajinskoji-movy
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Тема: Земля – наш спільний дім 

 

Білик Вікторія Олексіївна, вчитель початкових класів Бахмутської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ  ступенів №5 

 

Мета:  

     -   розширити уявлення учнів про Землю як спільний дім для всіх людей та 

інших живих істот, які її населяють; 

- формувати екологічну культуру, прищеплювати любов до природи;  

- розвивати критичне і творче мислення, естетичне сприйняття краси 

природи;  

- формувати вміння аналізувати наслідки своїх дій. 

- вправляти учнів у додаванні та відніманні числа 1 в межах 100; 

- формувати навички усної лічби;  

- розвивати пам’ять, мислення;  

- виховувати екологічну культуру учнів, бережливе ставлення до довкілля; 

- ознайомити з технологією створення композиції на папері,  

- удосконалювати вміння і навички роботи з пластиліном;  

- розвивати просторову уяву та мислення, творчі здібності;  

- виховувати любов до природи,   спостережливість, акуратність. 

Очікувані результати: 

- розуміння значення природи у житті людини; 

- вміння пояснити, чому потрібно бережливо ставитися до довкілля; 

- знання правил поводження себе у природі, щоб не завдавати їй шкоди; 

- пояснення, як взаємопов'язані жива і нежива природа, людина і природа; 

- висловлювання власної позицію щодо протидії забрудненню довкілля і 

своєї участі у збереженні природи планети. 
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Освітні галузі: математична, громадянська та історична, 

інформативна,     мистецька, оздоровча. 

 

І. Ранкова зустріч 

1. Привітання. 

- Діти. Покажіть жовту цеглинку ті, кому вранці посміхнулось сонечко. 

Помахайте цеглинкою і скажіть «Привіт». 

- Покажіть блакитну цеглинку ті, хто бачив на небі легенькі хмаринки. 

Посміхніться. 

- Покажіть зелену ті, хто по дорозі до школи милувався молоденькою 

травичкою. Підморгніть. 

- Покажіть башточку з 3 цеглинок ті. У кого гарний настрій і хто радий 

вітати усіх нас. 

Давайте привітаємось: Доброго ранку небо блакитне! 

                                       Доброго ранку сонце привітне! 

                                       Доброго ранку тобі, доброго ранку мені, 

                                       Доброго ранку всім! 

2. Щоденні новини. 

Давайте пригадаємо, що ми робили протягом минулого тижня… 

Підсумок: ми мандрували книжковим світом. Дізналися, як з’явилися книги, 

якими вони бувають. 

А сьогодні… а хто знає, яке сьогодні число?  

А яке це число? Чим цікаве?  

А який місяць? А день тижня?   

А погода яка? (календар погоди). 

А ще 22 квітня цікаве тим, що саме сьогодні всі люди святкують День Землі. 

Це свято чистої Води, Землі і Повітря. Свято, яке має на меті об’єднати 

людей планети щодо захисту природного середовища, привернути увагу 

людей до проблеми екології нашої планети. 
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Отже, тема цього тижня «День Землі», а тема дня «Земля – наш 

спільний дім». 

3. Обмін інформацією. 

На вашу думку – навіщо люди вигадали це свято? Воно корисне? Чому?  

Сьогодні ми поговоримо про те довкілля, той дім природи, у якому живуть 

люди, тварини і рослини. А дім цей знаходиться у чарівній скринці. Цю 

скриньку можна потрусити, понюхати, послухати, але не відкривати. Що це? 

Можна задавати питання. Це – глобус. А що таке глобус?  

    З давніх-давен людина вважала Землю своєю матір’ю-годувальницею. 

Вирушаючи в далекі краї. Люди брали з собою пригорщу рідної землі і 

зберігали її як велику святиню, яка надавала сили в тяжку хвилину. Але 

пройшли роки і люди почали забувати, що вони є частиною природи. 

Людина уявила себе царем, яка може підкорити природу: висушити болота, 

переорати степ, вирубати ліси.  

- А що ми можемо зробити, щоб захистити нашу Землю?   

(посадити дерево, прибрати сміття). 

4. Групова робота. 

Зараз ми пограємо у гру «Так» чи «Ні» і дізнаємось як ми охороняємо 

природу. Якщо твердження вірне, то треба стати перед башточкою, а якщо – 

то за нею.  

- Я вимикаю світло, коли виходжу з кімнати, в якій нікого немає. 

-  Влітку я люблю ловити метеликів, жуків та інших комах. 

- Я викидаю сміття просто на землю, якщо поряд немає смітника або урни. 

- Я ставлюся з повагою до всіх рослин і тварин. 

- Я забуваю вимикати воду, коли виходжу із ванної кімнати. 

-  Мені подобається милуватися квітами, а не зривати їх. 

- Я викидаю сміття в смітник. 

- Я і моя планета – справжні друзі. 
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Підсумок. У колі діти беруться за руки і разом промовляють «Ми 

бережемо Землю. Ми молодці». 

ІІ. Ознайомлення учнів із темою та метою дня. 

 ІІІ. Робота над темою дня 

1. Перегляд  мультфільму  «Людина і Земля» 

https://drive.google.com/open?id=1PxqEYLuoKrIdg4HdUqwcRo5UOvldzjLK 

Запитання для обговорення: 

- Чому в мультфільмі Землю зобразили у вигляді матері, а людину – 

дитиною? 

- Як поступово «зростала» людина? 

- До чого це призвело? 

Підсумок: «Людина щодня користується дарами Землі, її природи. Однак 

вона потребує нашої уваги і захисту, інакше Матінка-Земля може захворіти 

або навіть загинути». 

  2.  Складання правил поведінки у природі. 

-  Об’єднання дітей у групи: Земля, Вода, Повітря. 

На папері діти за допомогою символічного малюнка записують правила 

поведінки у природі. По закінченні учні кожної групи захищають свою 

роботу. 

- Обговорення правил. 

 3.  Робота над  віршем «Зламана гілка» А. Бортняк: 

Слухання вірша: 

Зламав Івасик гілку ясеневу і кинув геть, коли награвся нею. 

Веселий він побіг собі додому. Вона ж лежить на гнилищі рудому. 

В самотині зітхає гілка тяжко. Уже на ній не сяде більше пташка. 

Вже вітерець її не захитає. «Хитати ще?»- її не запитає. 

В її прожилках не бродити соку, не гріти мрію ніжну і високу. 

Івась у ліжку спить спокійно, тихо. Невже не знає він, що скоїв лихо? 

Обговорення вірша: 
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- Яке лихо скоїв хлопчик? 

- Чому гілка зітхає? 

- Чому не можна ламати дерева? 

- Що б ви порадили Івасику? 

4.   Гра «Мовчанка» 

  Діти відповідають на запитання за допомогою математичних  віял. 

                    50+10+7-1-60= 6  З                10+7-1+20=36   Л 

                    20+8-1-7+9=29    Е             40-10+6-1=35   М 

                    90-10+5+1=86     Я 

Розташувати відповіді у порядку зростання  (земля) 

5. Руханка (в колі з використанням конструктора LEGO)  

Вчитель просить учнів взяти 2 цеглинки LEGO та задає команди: 

- візьміть у кожну руку рівну кількість цеглинок; 

- з’єднайте цеглинки та порівняйте; 

- поставте цеглинки перед собою та станьте праворуч (ліворуч, позаду, 

попереду) тощо. 

6.  Робота в групах «Планета хворіє чи радіє?» 

     У  кожної групи учнів зображення Землі з прикладами і картки з 

відповідями. 

Учні знаходять картки з відповідями. Після завершення роботи у групах 

учні по черзі презентують результати.  

Висновок: коли всі дружно працюють, результат набагато кращий. 

7. Руханка «Я – Земля» 

8. Гра «Цифровий конструктор» 

–з ракушок викладіть число, наступне до числа 59, попереднє до числа 80 (в 

групах) 

9. Виготовлення композиції «Земля». 

     Будемо працювати з пластиліном, але будемо не ліпити, а малювати ним. 

А малювати будемо нашу Землю, але не просту, а казкову. 
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Інструктаж: 

     В кожного на парті лежать технологічні картки. Вони допоможуть 

при виконанні роботи. 

ІV. Рефлексія. Гра з м’ячем «Я знаю…». 

     Вчитель кидає м’яч учневі кажучи: «Я знаю таке дерево…», учень 

промовляє назву дерева і передає м’яч іншому. Гра продовжується до тих 

пір, поки учні називають назви дерев. Можна також сказати «Я знаю таку 

квітку…» і т. д. 

V. Підведення підсумків. Інтерактивна вправа «Мікрофон». 

 

Список використаних джерел 

1. Відеоролик «Земля – наш спільний дім» 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

     https://www.youtube.com/watch?v=SB8TzyCgP3g  

2. Відеоролик «Космос 2018 | NASA | Земля з космосу» 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

     https://www.youtube.com/watch?v=e83fjUuBSvc 

3. Видавництво «Світоч». Дитячий журнал «Джміль»(2014-2018) 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

E-mail^jmil@dvsvit.com.ua 

4. Мультсеріал «Свинка Пеппа – Переробка сміття» 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

     https://www.youtube.com/watch?v=aS7EJPnKxYo 

5. Мультсеріал «Людина і Земля» 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

     https://www.youtube.com/watch?v=zJj7fVD1VtE 

6. Я мандрую по землі - дитячі пісні та мультики  

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

https://www.youtube.com/watch?v=aNJ0zTvaXYg 

     

https://www.youtube.com/watch?v=SB8TzyCgP3g
https://www.youtube.com/watch?v=e83fjUuBSvc
mailto:E-mail%5ejmil@dvsvit.com.ua
https://www.youtube.com/watch?v=aS7EJPnKxYo
https://www.youtube.com/watch?v=zJj7fVD1VtE
https://www.youtube.com/watch?v=aNJ0zTvaXYg
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Тема: Рослини восени 

                          
Євсюкова Юлія Михайлівна, вчитель початкових класів 

Бахмутської загальноосвітньої школи  

І-ІІІ ступенів№ 18 ім. Д. Чернявського 

   

Тема: Рослини восени (до тематичного тижня «Осінь») 

Мета: формувати навички активного слухання в умовах усного спілкування; 

навчати взаємодії в парах та групах; розвивати вміння уважно слухати одне 

одного в умовах безпосереднього спілкування, бажання більше знати та 

вміти;  

закріплювати вміння виконувати арифметичні дії; розвивати логічне 

мислення, уважність, кмітливість; мотивувати дітей до навчання; формувати 

комунікативну, соціальну,інформаційну компетентності; виховувати 

бережливе ставлення до рослин. 

Освітні галузі: мовно-літературна; математична; мистецька. 

Хід роботи 

І. Ранкова зустріч. 

1. Привітання 

Ви сьогодні вже проснулись? 

Мамі зранку посміхнулись? 

Клас наш радо вас вітає! 

Настрій кожен гарний має? 

Станьмо разом в дружне коло! 

Привітай нас, рідна школо! 

Добрий день! 

2. Щоденні новини. 

Сьогодні: ( день, число, місяць) 

Погода:  
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3. Гра «Осінній дощ». 

Учасники стають у коло. Інструкція: Чи знаєте ви, який осінній дощ? 

Ні? Тоді давайте разом послухаємо, який він. Зараз по колу 

ланцюжком ви будете передавати мої рухи. Як тільки вони повернуться до 

мене, я передам наступні. Стежте уважно! 

- Вдень піднявся вітер. (Ведучий тре долоні). 

- Починає крапати дощ. (Клацання пальцями). 

- Дощ посилюється. (Почергово плескання долонями по грудях). 

- Починається справжня злива. (Плескання по стегнах). 

- А ось град, справжня буря. (Тупіт ногами). 

- Але що це? Буря стихає. (Плескання по стегнах). 

- Дощ стихає. (Плескання долонями по грудях). 

- Рідкі краплі падають на землю. (Клацання пальцями). 

- Тихий шелест вітру. (Потирання долонь). 

- Сонце! (Руки догори). 

4.Обмін інформацією. Групова робота. 

- Зранку кожен з вас обрав листячко. Зараз об’єднайтесь в групи з 

однаковими листячками. В групах слід обговорити з якого дерева впало ваше 

листячко, які плоди цього дерева, поділитися з нами інформацією. 

ІІ. Ознайомлення учнів із темою та метою дня. 

- Як  ви вже здогадались, ми будемо говорити про рослини восени. 

Дізнаємось,як дерева готуються до зими. 

1. Бесіда «Які зміни відбуваються у житті рослин восени». Презентація. 

Слово вчителя: «Рослини змінюють своє зелене забарвлення на жовте. 

Згодом листя опадає. Як називається опадання листя? (Листопад) 

Найбільший листопад починається після першого морозу. Жовтіють і в’януть 

трави. Які дерева залишаються зеленими? (Сосна, ялина) Сосна, ялина – 

хвойні дерева, 
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вони залишаються на зиму зеленими. Піднімайте по одному листочку 

з дерев (клена, дуба, липи, каштана) і пропонуйте учням підняти такі 

ж листочки. Щоразу запитуйте: З якого дерева цей листочок? Якщо 

діти не знають, назвіть самі. 

Підсумуйте: «Усе, що ми назвали, є деревами». 

Піднімайте по одному листочку з кущів (шипшини, калини) і пропонуйте 

учням підняти такі ж листочки, якщо вони у них є. Щоразу запитуйте: З 

якого куща цей листочок? Якщо діти не знають, назвіть самі. 

Підсумуйте: «Усе, що ми назвали, є  кущами». 

Піднімайте по одному листочку трав’янистих рослин (подорожника, 

кульбаби) і пропонуйте учням підняти такі ж листочки, якщо вони у них є. 

Щоразу запитуйте: З якої рослини цей листочок? Якщо діти не знають, 

назвіть самі. 

Підсумуйте: «Усе, що ми назвали, є трав’янистими рослинами (травами). 

2. Перегляд мультфільма «ЧоМуха. Чому опадає листя». 

    - аналіз переглянутого 

3. Хвилинка відпочинку. 

Вітер віє нам в лице, 

(Махаємо руками). 

Захиталось деревце, 

(Руки вгору, хитаємось, 

нахиляємось). 

Вітерець все тихше, тихше, 

(Рухи повільніші). 

Деревце все вище, вище. 

(Тягнемося вгору). 

4. Робота в групах. 

1. Об’єднання учнів у чотири групи (дерева листяні, хвойні, кущі, тнкарави)  
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2. Запропонуйте групам віднайти серед малюнків рослини, які 

відповідають назві їхньої групи ( каштан, сосна, калина, чорнобривці,  

хризантеми,  клен,   дуб,   айстри,  шипшина,  ялинка) 

3.Запитання для обговорення: 

• Які рослини зображено на малюнках? 

• Що з цього є деревами, кущами, трав’янистими рослинами? 

• Чим вони відмінні? 

• Які рослини найвищі, які – найнижчі? 

• В яких рослин є товстий стовбур? 

  Як треба поводитись з рослинами?  

5. Відкритий мікрофон. 

   Поділитися враженнями від отриманних знань (сказати, що здивувало, а що 

– ні). 

ІІІ.  Навчання грамоти. Читання. 

1. Оповідання про осінь «Як берізка листя дарувала» І. Прокопенко 

Позолотила осінь Берізку. Заблищала вона, засяяла. Хто не пройде, кожен 

берізкою замилується. 

– От би мені таке вбрання, як сонечко, – сказала Мурашка, дивлячись на її 

жовте листя. 

– Візьми, будь ласка, – відповіла Берізка і скинула один листочок. Зраділа 

Мурашка, схопила листочок, до мурашника потягнула. 

– Якби до мого капелюха таку золоту пір’їнку, – позаздрив гриб Підберезник. 

– Візьми собі золоту пір’їнку, – скинула Берізка ще один листочок. 

Приліпив його Підберезник до капелюха, стоїть і не дихає від щастя. 

– І мені листячка золотого трохи, – попрохав їжак. 

Гойднула гілками Берізка, жменю листочків на землю скинула. Покачався на 

них їжак, начепив листя на колючки і золотою кулькою додому покотився... 

Запитання для обговорення: 

• Чому милувалися Берізкою? (вона сяяла золотим листям). 
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• Що скидала Берізка? (Листя). 

• Хто просив вбрання у берізки? (Мурашка, гриб Підберезник, їжак). 

2. Руханка « Осіннє листя» 

Настала осінь. Холодом повіяло навкруг. (Руки розвести в сторони). 

Все більш береться золотом зелений ліс та луг. (Обійняти себе). 

Від вітру коливаються пожовклі дерева. (Покачуватися з ноги на ногу). 

А листя з них зривається і пісеньку співа: 

Веселі танцюристи ми кружляєм в висоті, – (Покрутитися) 

Листки, листочки, листики червоні й золоті. 

Зриваємось ми зграями (Пострибати). 

З топольок та беріз, злітаємо, кружляємо і падаємо вниз. (Присідаємо). 

           Л. Талалай 

3.  Вивчення букви О. 

1. Про яку пору року розповідалось в оповіданні? (Осінь) 

Зробіть  за допомогою фішек звуковий аналіз слова осінь 

Назвіть перший звук – [о] 

2 .Демонстрація навчального мультфільму для ознайомлення з буквою О. 

3. Методика написання друкованої букви о. 

   Утворіть за допомогою пухнастої проволоки букву О. 

4. Написання малих букв о. 

5. Рухлива вправа. 

6. Покажи місце букві «о». 

7. Виконай завдання Читалочки – робота за Букварем. 

4. Закріплення вивченого. Робота в групах. 

1. Складіть розрізані картинки рослин  та дізнаєтесь, у назвах яких рослин 

сховався звук [о] і буква О. 
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IV. Математика. 

1.Гра « Вирости квітку». 

 Дороби пелюстки квітки за допомогою прищіпок. Кількість прищіпок 

вказана на квітці  

  Зразок                 

 

 

2. Робота в групах. « З якого дерева листячко». 

   Групам роздані  листя з прикладами. На дошці – дерева з відповідями. 

Треба листячко прикріпити до дерева з відповідною відповіддю. 
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3. Руханка « То не є проблема». 

4. Задачі про рослини з ЛЕГО. 

 

                    

 

5. Фізкультхвилинка для очей. 

 

6. Робота в групах з танграмом. Виклади дерево. 

                            

 

7. Рефлексія.  

 

V. Дизайн та технології. 

1. Перегляд мультфільма « Загадки про дерева» 

https://www.youtube.com/watch?v=2J-8AR95sQI 

https://www.youtube.com/watch?v=2J-8AR95sQI
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2. Робота з пластиліном на площині. «Дерево». 

1. Демонстрування та аналіз зразка. 

 

2. Ліплення за зразком або власним бажанням  дерева. 

    А)Алгоритм дій. 

    Б) Практична самостійна робота. 

3. Виставка робіт учнів. 

 

VI. Рефлексія. «Щоденник вражень» про рослини, які зацікавили. 

 

Запитати дітей про враження від спільної роботи, запропонувати записати їх 

у вигляді «Щоденника вражень». Діти можуть писати будь-яким способом 

(олівцями, фломастерами, кольоровими ручками та ін.), малювати. 
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Список використаних джерел: 

1. Загадки про дерева. 

 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

https://www.youtube.com/watch?v=2J-8AR95sQI 

Інтернет-ресурси 

1. Мультсеріал  «ЧоМуха» 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLmrt7T6HWlJTv2nGNOHTQgKl56

BHhOemq 

https://drive.google.com/drive/my-drive 

2. Посібник «Я досліджую світ». Частина 1. Т. В. Воронцова,                             

В.С. Пономаренко, О.Л. Хомич, І. В. Гарбузюк, Н.В. Андрук, К.С. Василенко. 

- Київ, Видавництво «Алатон», 2018 

https://drive.google.com/file/d/1nslusgS8nePFTQdYeqsPJOUQESwmNfSB/vi

ew 

3. Цікаві задачки. LEGO «Шість цеглинок» Математика 1 клас 

https://vseosvita.ua/library/cikavi-zadacki-lego-sist-ceglinok-matematika-1-

klas-111173.html 

4. Мультфільм « Загадки про дерева» 

https://www.youtube.com/watch?v=2J-8AR95sQI 

5. Ранкові зустрічі  

http://nus.org.ua 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=2J-8AR95sQI
https://www.youtube.com/playlist?list=PLmrt7T6HWlJTv2nGNOHTQgKl56BHhOemq
https://www.youtube.com/playlist?list=PLmrt7T6HWlJTv2nGNOHTQgKl56BHhOemq
https://drive.google.com/drive/my-drive
https://drive.google.com/file/d/1nslusgS8nePFTQdYeqsPJOUQESwmNfSB/view
https://drive.google.com/file/d/1nslusgS8nePFTQdYeqsPJOUQESwmNfSB/view
https://vseosvita.ua/library/cikavi-zadacki-lego-sist-ceglinok-matematika-1-klas-111173.html
https://vseosvita.ua/library/cikavi-zadacki-lego-sist-ceglinok-matematika-1-klas-111173.html
https://www.youtube.com/watch?v=2J-8AR95sQI
http://nus.org.ua/
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Тема: Чи може вишиванка промовляти? 

                          

Воловик Ірина Олександрівна, вчитель початкових класів 

Бахмутської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 2 

   

Тема: Чи може вишиванка промовляти? (до тематичного тижня «Я і моя 

Батьківщина») 

Мета: ознайомити дітей з вишиванням як одним із видів українського 

декоративно-прикладного мистецтва; дати уявлення про види орнаментів та 

їхнє символічне значення; формувати шанобливе ставлення до традицій 

українського народу, зокрема до національного вбрання; сприяти розвитку 

інтересу до завдань художньо-естетичного характеру; розвивати в учнів 

дрібну моторику рук, діалогічне та образне мислення, відчуття форми та 

кольору, ритму; виховувати глибоке почуття любові до своєї Батьківщини. 

Освітні галузі: мовно-літературна; історична; математична; мистецька. 

І. РАНКОВА ЗУСТРІЧ (20 хв.) 

1. Вітання 

 Вправа «Долонька до долоньки» 

Доброго ранку, рідний наш дім! 

Доброго ранку діткам усім! 

Доброго ранку, сонечко ясне! 

Доброго ранку, дітки прекрасні! 
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– Візьміть одне одного за руки. 

– Так як ми тримаємо одне одного за руки, так і будемо працювати, 

об’єднані однією роботою. 

– Подаруйте, будь ласка, одне одному повітряний поцілунок. Посміхніться 

сусідові праворуч, підморгніть сусідові ліворуч. Побажайте всім гарного дня. 

2. Групове заняття 

 Рухлива гра «Передай віночок» 

Діти утворюють коло. Під веселу українську мелодію передають віночок 

одне одному. Коли музика зупиняється, дитина, у чиїх руках опинився 

віночок, виходить на середину і танцює з віночком на голові (довільні рухи). 

Якщо це хлопчик, то він обирає собі дівчинку, і вони танцюють удвох. Решта 

дітей весело плескають у долоні. (Гра повторюється тричі.) 

 Дидактична гра «Добери словечко» 

– Доберіть відповідні слова-ознаки. 

□ Україна яка? (Калинова, квітуча, зоряна, барвінкова, багата, співуча, 

барвиста, дружня, мила, дорога, гарна, рідна...) 

□ Український віночок який? (Різнокольоровий, гарний, квітучий, новий, 

барвистий...) 

□ Українська сорочка яка? (Вишита, тоненька, лляна, біла...) 

3. Обмін інформацією 

 Вправа «Крісло автора» 

(Дівчинка декламує вірш в українському вбранні) 

Я –  дівчина чепурненька, 

Українка я гарненька, 

До барвистого віночка – 

Вишиваночка-сорочка, 

Фартушок і чобітки, 

Й різноколірні стрічки... 
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 Вправа «Кубик запитань» 

Учитель розпочинає гру: кидає кубик у центр кола і, відповідно до 

комбінації, що випала на верхній грані кубика, читає запитання та дає 

відповідь на нього, а потім називає ім’я дитини, яка продовжує гру. 

Гра триває доти, поки всі діти не кинуть кубик і не дадуть відповідь на одне 

із запитань. 

□ Чи є у тебе вишиванка? Якщо є, то хто тобі її купив чи подарував? 

□ Які кольори наявні на вишиванках? 

□ Який орнамент зображений на вишиванках? 

□ У які дні одягають вишиванку? 

□ Чи вважаєш ти, що вишиванка – модний одяг? Чому? 

□ Чи хотів (хотіла) би ти, щоб вишиванка входила до шкільної форми? Чому? 

4. Щоденні новини 

З давніх давен вишита сорочка вважається оберегом. Є символом краси, 

здоров’я, щасливої долі, родової пам’яті, святості та любові.  

   Дівчата змалку навчалися вишивати. Така сорочка наділяє людину 

цілющою силою рідної землі, захищає від усього лихого.  Вишивають її 

кольоровими нитками. Червоний колір символізує любов, чорний – журбу, 

білий – надію. Візерунки також мали символічне значення. Калина означала 

красу та продовження роду, мак – добробут і молодість, барвінок – вірність, 

волошки – ніжність і скромність, троянди – рух та кохання, соняшник – 

символ світла та праці. Тому такі сорочки дарують близьким та рідним 

людям.  

      Вишита сорочка є національним вбранням українців.  ЇЇ одягають на 

національні свята, в урочисті моменти життя. 

II. ОЗНАЙОМЛЕННЯ УЧНІВ ІЗ ТЕМОЮ ТА МЕТОЮ ДНЯ (2 хв.). 

–  Діти, сьогодні я пропоную вам здійснити незвичайну подорож до 

історичного минулого нашого народу. Ми ознайомимося з річчю, що несе 

для українців найвищу культурну цінність,– це найдорожчий скарб, що є не 
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лише пам’яттю, але й часточкою нашої історії. А для того щоб 

дізнатися, про  що йдеться, я пропоную вам послухати уривок вірша: 

 «Сорочку мати сину вишивала 

І душу, й серце в вишивку вкладала. 

Як пам’яті народної відлунки, 

На полотні з’являлись візерунки…» 

Отже, ви вже здогадалися: ми говоритимемо про вишиванку, що є 

національним символом нашого народу. І спробуємо дізнатися, чи вміє 

вишиванка промовляти. 

III. РОБОТА НАД ТЕМОЮ ДНЯ (98хв.). 

1. Інсценізація «Легенди про дівчину-Україну» (10 хв.). 

Якось Господь Бог вирішив наділити дітей світу талантами. Французи 

вибрали елегантність і красу, угорці –  любов до господарювання, німці –  

дисципліну і порядок, росіяни –  владність, поляки –  здатність до торгівлі, 

італійці одержали хист до музики... Обдарувавши всіх, підвівся Господь Бог 

зі святого трону і раптом побачив у куточку дівчину. Вона була боса, 

одягнута у вишиванку, руса коса переплетена синьою стрічкою, на голові 

мала вінок із червоної калини. 

–  Хто ти? Чого плачеш? –  запитав Господь. 

– Я – Україна, а плачу, бо стогне моя земля від пролитої крові й пожеж. Сини 

мої на чужині, на чужій роботі, вороги знущаються з удів та сиріт, у своїй 

хаті немає правди й волі. 

– Чого ж ти не підійшла до мене раніше? Я всі таланти роздав. Як же 

допомогти тобі? 

Дівчина хотіла вже йти, та Господь Бог, піднявши правицю, зупинив її. 

–  Є у мене неоціненний дар, що уславить тебе на цілий світ. Це – пісня. 

Узяла дівчина Україна дарунок i міцно притиснула його до серця. 

Поклонилася низенько Всевишньому та з ясним обличчям i вірою понесла 

пісню в народ. 
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2. Перегляд мультфільму (5 хв.). 

Перегляд мультфільму «Це – наше і це – твоє. Знана у всьому світі 

вишивка – наша!». 

Режим доступу: https://www.youtube.com/watch?v=OoCECorpbsg 

3. Детальне розглядання та аналіз вишиванок (6 хв.). 

(У класі організована виставка вишиванок.) 

 

– Якого кольору сорочка? (Сорочка білого кольору.) 

– Чим прикрашена сорочка? (Сорочка прикрашена вишивкою.) 

–  Де саме розміщено вишивку на сорочці? (Вишивку розміщено біля 

коміра, на рукавах, манжетах.) 

– Якого кольору нитки на вишиванці? (На вишиванці нитки різних 

кольорів.) 

– Що означають ці кольори? (Червоний – це колір калини, що здавна 

шанували та любили в Україні, а чорний – це символ нашої землі-

годувальниці) 

– Який орнамент на сорочках? Що він означає? 
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4. Перегляд відео «Символіка української вишивки» (5 хв.). 

Режим доступу: https://www.youtube.com/watch?v=Uuibb83i4cM 

Українська вишивка символізує силу, здоров’я, красу, щасливу 

долю, родову пам’ять, порядність, чесність, любов, святковість. 

5. Парад вишиванок (5 хв.). 

Показ-дефіле вишиванок учнями класу. 

6. Вправа «Продовж речення» (5 хв.). 

□ Вишиванка – це... (вишита сорочка). 

□ Вишиванку називають... (оберегом). 

□ На вишиванках найчастіше зображували... (геометричні фігури, 

рослинні форми та тварин). 

□ Уважалося, що вишиті на сорочках символи 

можуть... (відганяти злих духів, захищати від 

нечистої сили). 

□ Вишиванка була невід’ємною складовою... 

(національного вбрання українців). 

□ Вишиванки зберігали і передавали як 

реліквії... (дітям, внукам, правнукам). 

7. Поетична світлиця (5 хв.). 

(Діти розповідають вірші Надії Красоткіної) 

Моя вишиванка 

Я встану рано-вранці, на світанку, 

Як спалахне на квіточці роса. 

Вдягну найкращу в світі вишиванку 

І оживе, засвітиться краса 

В промінні сонця. І моя сорочка 

У рунах, в квітах зразу оживе... 

З чарівних квітів я сплету віночка 

Й над світом щира пісня попливе.                    
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Сорочка, що матуся вишивала, 

Сердечко гріє, душу веселить. 

Бо ж мама щастя-долю закликала. 

Цей оберіг в житті нас захистить. 

 

А я іду по світу в вишиванці 

Встає над світом щире сонце вранці 

І землю гріє променем ясним. 

А я іду по світу в вишиванці. 

Я – українець! І горджуся цим.  

В нас обереги вишивають здавна. 

Така традиція в народі прижилась. 

Вона прадавня, вічна й дуже славна. 

В культурі й до сьогодні збереглась. 

Ані вікам, ні моді не здолати... 

Вона в людському серці і в душі. 

У ній любові, мрій, надій багато 

І ти традиції забути не спіши. 

 

Сорочка-вишиванка 

Сорочка-вишиванка! Модно й гарно! 

Всі різні, двох однакових нема, 

Як і людей знайти подібних марно, 

Однакових нема, усе дарма. 

Робота кожна індивідуальна, 

Узор чи колір треба замінить. 

Для сина він тепер уже сакральний, 

Це оберіг, що завжди захистить. 
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Вкладає мати душу в вишиванку 

І вся любов у хрестиках живе.  

Буває, що й не ляже до світанку, 

А за вікном он Місяць вже пливе 

І заглядає в хату, заглядає… 

Свій промінець, мов ниточку, дає. 

А мати і часу не помічає, 

Все вишиває й думає своє… 

8. Флешмоб за піснею «Україна-вишиванка» (5 хв.). 

Режим доступу: https://www.youtube.com/watch?v=LDjPG8fS44M 

9.  Вправа «Віднови прислів’я» (5 хв.). 

– У народі, крім пісень про сорочки-вишиванки, є й прислів’я та приказки. 

 

 

 

10. Вправа «Запиши відгадку» (5 хв.). 

– Відгадайте загадки про символи, що найчастіше вишивають майстрині 

на сорочках. Відгадки запишіть. 

● Золотисте ситечко 

Покотилось в літечко. 

Загляда в віконечко, 
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Наче справжнє сонечко. (Соняшник.) 

 

● Стоїть тичка, 

На тичці – капличка, 

А всередині повно людей. (Мак.) 

 

● У вінку зеленолистім, 

У червоному намисті 

Видивляється у воду 

На свою хорошу вроду. (Калина.) 

 

● Лист зелений не пропав, 

А під снігом задрімав, 

Щоб у синю сукенчину 

Одягнуть весняну днину. (Барвінок) 
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● У матінки-квіточки 

Лиш блакитні діточки. 

З жита виглядають, 

Літечко вітають. (Волошки.) 

 

11. Логічна гра «Обчисли і дай відповідь» (5 хв.). 

В українській родині двоє братів. У кожного – по дві сорочки- вишиванки. 

Скільки всього вишитих сорочок у хлопчиків? (Чотири сорочки) Як ви 

здогадалися? (Додали) 

Дівчатка-україночки готувалися до зустрічі гостей. Одна дівчинка 

збиралась   привітати гостей віршиком. Друга дівчинка вивчила до свята 

українську пісеньку. А дві дівчинки збирались виконати для гостей танок з 

віночками. Скільки всього дівчаток візьмуть участь у прийомі гостей? 

(Четверо дівчаток) 

12. Робота в групах. Гра «Магазин» (12 хв.). 

– Пропоную сьогодні відвідати «Магазин» і купити все, що потрібно для 

вишивання. Визначте, що нам потрібно і скільки. (Різнокольорові нитки, 

голки, тканина, п’яльці, ножиці, наперсток.) 
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– У кожній групі оберіть продавця. Решта – покупці. За допомогою 

паперових грошей здійсніть покупку. 

 

13. Творча майстерня (30 хв.). 

– Для того щоб вишити сорочку, майстриня спочатку створює орнамент. 

Тож і ми створимо візерунок на паперових формах сорочок. 
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Але пам’ятаймо: кожен колір має свою мову. 

□ Червоний колір – символ любові та щирості. 

□ Синій колір – символ неба, сили і здоров’я. 

□ Жовтий колір – символ сонця і хліба. 

□ Зелений – символ життя, рослинного світу. 

Орнаменти на вишиванках теж різні: геометричні та рослинні. 
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 Перегляд відеофільму «Українська вишивка» 

Режим доступу: https://www.youtube.com/watch?v=PdCvYuXtnCI 

– З чого складаються геометричні орнаменти? (З геометричних фігур: 

трикутники, хрестики, зубчасті, прямі та хвилясті лінії, квадрати, 

кружечки, прямокутники). 

– А з чого складається рослинний орнамент? (Квіти, пелюстки, різні 

листочки). 

IV. ПІДСУМОК ДНЯ (10 хв.). 

 Робота в щоденнику вражень 

Рекомендовані теми 

1. Я хочу, щоб моя вишиванка була... 

2. Свою вишиванку я подарую... 

3. Про що мені розповіла сорочка-вишиванка. 

 Складання сенкану 

Наприклад: 

1. Вишивка. 

2. Красива, чарівна. 

3. Милує, захищає, прикрашає. 

4. Ми любимо українську вишивку. 

5. Оберіг. 

     1. Вишиванка. 

     2. Яскрава, красива. 

     3. Вишивати, прикрашати, зберігати. 

     4. Моя мама вишиває сорочки. 

     5. Реліквія. 
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Список використаних джерел: 

1. «Українська вишивка" (відео)  [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: https://www.youtube.com/watch?v=PdCvYuXtnCI 

2. «Флеш-моб за піснею «Українська вишиванка» [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: https://www.youtube.com/watch?v=LDjPG8fS44M 

3. «Символіка української вишивки» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

https://www.youtube.com/watch?v=Uuibb83i4cM 

4. Мультфільм «Це наше і це твоє» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

https://www.youtube.com/watch?v=OoCECorpbsg 

 

https://www.youtube.com/watch?v=PdCvYuXtnCI
https://www.youtube.com/watch?v=LDjPG8fS44M
https://www.youtube.com/watch?v=Uuibb83i4cM
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Тема: Первоцвіти 

                          
Котляр Людмила Миколаївна, вчитель початкових класів 

Бахмутської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів№ 10 

   
- Мета: закріпити та поглибити знання про рослини - первоцвіти, 

формувати вміння розрізняти види квіткових рослин; розвивати зв’язне 

мовлення, уміння аналізувати, порівнювати, узагальнювати, класифікувати та 

систематизувати; сприяти розвитку уваги, пам’яті, творчої уяви і фантазії; 

створити емоційне середовище; 

- вдосконалювати навички свідомого виразного читання літературних 

творів;  

- учити аналізувати вчинки дійових осіб, робити самостійні висновки; 

виховувати любов до природи, милосердя;  

- навчати учнів описувати  предмет за малюнком  і  планом;  

- формувати  вміння давати відповіді на запитання;  

- виховувати естетичні почуття; домагатися, аби часточка добра, тепла і 

ніжності залишалася у серцях дітей назавжди. 

Освітні галузі: мовно-літературна; природнича; мистецька 

Обладнання. Крісло автора, повідомлення учнів,  кубик цікавих запитань, 

малюнки первоцвітів, пазли малюнків квітів,  картки з квітами;    

фонограма музичних творів П.І.Чайковського «Вальс квітів», куб Блума 

«Первоцвіти»; конверти з шаблонами квітів, кольорові серветки, картки – 

зразки; 

презентація «Збережемо первоцвіти», (https://naurok.com.ua/prezentaciya-

zberezhemo-pervocviti-24124.html); 

відео «Охорона та збереження первоцвітів та ранньоквітучих рослин 

України» (https://r11---sn-3c27sn7r.googlevideo.com/videoplayback) 

 

 

https://naurok.com.ua/prezentaciya-zberezhemo-pervocviti-24124.html
https://naurok.com.ua/prezentaciya-zberezhemo-pervocviti-24124.html
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І. Ранкова зустріч. 

1.Вітання. 

Ось іде до нас весна,  

Все навколо ожива: 

Підсніжники прокидаються, 

Кульбабки посміхаються,  

Пташки прилітають,  

Весело співають, 

Землю звеселяють. 

 

2. Обмін інформацією. 

Тема дня «Первоцвіти» 

-Пригадайте, які квіти називають первоцвітами. 

-Де вони ростуть? 

- Прослухайте  музику. 

- Ви прослухали музику П. Чайковського « Вальс квітів.» 

-Який настрій викликає ця музика? (відповіді дітей) 

-Складіть асоціативний кущ «Квіти» 

 

                        Краса                                                  свіже повітря 

 

                                                     Квіти  

                        Ліки                                             парфуми 

 

   3. Психогімнастика  "Квіти ". 

                (Вчитель  говорить  під мелодійну музику. Діти уявляють себе  

паростком,  сидячи  навпочіпки,  руки  складені  перед  грудьми,  долоні  

з'єднані,  спрямовані  вгору.  Повільно  піднімаємося,  випрямляємо  спину,  

руки  повільно  тягнемо  вгору  розводимо  їх  в  боки). 
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- Посадили  маленьку  насінинку  в  землю,  покажіть,  яка  вона  

маленька.  Стало  сонечко  пригрівати,  дощиком  поливати,  і  в  

нашій насінинці проклюнувся  паросток,  він  повільно  став  

тягнутися  до  тепла, світла - сонця.  І  ось  уже  перетворився  на  квітку   з 

яскравими  пелюстками.  Покажіть,  як  листочки  тягнуться  до  сонця  і  

радіють  світлу,  теплу,  свободі... Ось ранок. Прокидаються квітки  – 

розпускають пелюстки. Вітерець дихнув тихенько, пелюстки гойднув 

тихенько. Сутеніє, і квітки закривають пелюстки. Тихо засинають і голівками 

хитають". 

 (Звучить музика П.Чайковського „Вальс  квітів”).  

4.Робота в групах Гра  «Склади квітку». 

Кожній групі пропонують картину, розрізану на частини. Діти повинні 

зібрати картину, визначити назву квітки. 

 

3.  Щоденні новини. 

Календар природи. 

Рубрика  «А чи знаєте ви, що?...» (крісло автора) 

- Існує думка, що підсніжник – це перша квітка, що виросла на Землі. За 

однією з легенд, коли Адама і Єву вигнали з раю, вся земля була покрита 

снігом. Єві було так холодно, що вона навіть заплакала. Тоді кілька сніжинок 

перетворилися на ніжні білі підсніжники. Відтоді ця квітка є символом надії 

та світлого майбутнього. 

- Легенда розповідає, що якось бог Гермес метав диск – у Греції це було 

популярне заняття. Та під час останнього кидка він помилився – і диск 

випадково вдарив його найліпшого друга Крокуса. Гермесу було настільки 

важко з цим змиритися, що він благав богів якимось чином зберегти пам'ять 

про друга. Тоді ж на місці загибелі Крокуса виросли квіти, такі ж красиві, як і 

воїн. 
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ІІ.  Ознайомлення учнів з темою та метою дня. 

- Діти, яким рослинам була присвячена наша ранкова зустріч? 

- Коли цвітуть первоцвіти? 

- Сьогодні ми дізнаємося багато нового та цікавого про первоцвіти 

 

ІІІ. Робота над темою. 

1.Розповідь про первоцвіти (підготовлені учні) 

  1 учень:   Перші чудові квіти після тривалої зими тішать нас своєю красою, 

їм не страшні ані сніг, ані злі морози. Первоцвіти – безцінний дар природи, 

перша посмішка весни, прикраса лісів! До примхливої природи ці ранні квіти 

чудово пристосувались. Але у них є інший ворог, від якого важко 

врятуватися – це ми з вами. Прогулянка до лісу ранньої весни – просто 

спокуса. Руки так і тягнуться до квітів… Але не поспішайте рвати це диво! 

2 учень: Збираючи і продаючи первоцвіти – ми губимо їх, купуючи 

допомагаємо губити. Збирання первоцвітів дуже шкідливе для природи тим, 

що не дає можливості рослинам утворити насіння. До того ж пошкоджуються 

сусідні квітки, ламаються стебла та бруньки. Всі вони потребують нашого 

захисту. Квітка у вазі – полонянка, яка приречена на загибель. Хай лісові 

квіти тішать око, серце і душу всіх, хто прийде слідом за вами у ліс. 

2. Загадки про первоцвіти. 

-   Послухайте загадки про первоцвіти та знайдіть відповідь серед фото та 

ілюстрацій.  

1.  Перша квіточка весняна 

Тихо під сніжком куняла. 

Дмухнув вітерець тепленький, 

І з’явився цвіт біленький. 

(Підсніжник). 
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2.  Цвіте синьо, лист зелений, 

Квітник прикрашає. 

Хоч мороз усе побив- 

Його не займає. 

(Барвінок). 

 

3. Я найперший розквітаю 

Синім цвітом серед гаю. 

Відгадайте,що за квітка, 

Бо мене не стане влітку. 

(Пролісок) 

 

4.  Дзвіночки в лісі ніжні-ніжні, 

Немов сніжинки білосніжні. 

В зеленім листі спочивають, 

П’янкий весняний запах мають. 

(Конвалії) 

 

5. Я схожа на дзвіночок, 

Росту в бору сосновому 

І знову в платті новому. 

(Сон-трава) 

 

 6. Лікувальну силу маю, 

Жовтим цвітом розцвітаю. 

Називають „ключ весни ”! 

Як я звуся? Ти скажи! 

(Первоцвіт) 
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7. Лист зелений і міцний, 

Сніг для нього не страшний, 

А коли весну стрічає, 

Сині очі розкриває. 

(Барвінок). 

 

8. Фіолетові малята 

 весну люблять зустрічати. 

(Фіалки) 

 

9. Я на інших геть не схожий, 

Кучерявий та пригожий 

Постелю під голе віття 

Фіолетове суцвіття. 

(Ряст) 

 

10. Ця квітка – сонечка портрет 

Та знаменита не квітками, 

А дивовижними листками. 

(Мати-й-мачуха) 

 

11. Сонечко в траві зійшло, 

Усміхнулось, розцвіло. 

Згодом стало біле-біле 

І за вітром полетіло. (Кульбаба) 

 

Слово вчителя: 

-   Якщо квітку зривають, то наступного року вона зможе випустити 

лише один пуп’янок або навіть не зацвісти зовсім. Але якщо квітку не 
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тривожити, то щороку з цибулинки виростає на один пуп’янок більше. 

Якщо пощастить, можна побачити пролісок із десятьма-дванадцятьма 

блакитними дзвіночками. 

 Проліски – рідкісні квіти. Вони занесені до спеціальної охоронної 

книги разом з іншими видами тварин і рослин, які можуть зникнути. 

Книгу цю називають Червоною книгою. 

Поміркуйте, чому вона так називається. 

Пролісок – лісова квітка. Якщо його зірвати, то у воді він швид- 

ко відцвітає і в’яне. 

Перегляд відео «Охорона та збереження первоцвітів та ранньоквітучих 

рослин України». 

https://r11---sn-3c27sn7r.googlevideo.com/videoplayback 

ІV. Робота над літературними творами. 

1. Робота над віршем О. Пчілки «Весняні квіти». 

- Читання вірша вчителем напам’ять. 

- Перечитайте першу строфу вірша, тобто перші чотири рядки. Дайте 

відповіді на запитання 

- Як поетеса назвала весну? 

- Який наказ послала весна-чарівниця? 

-Прочитайте вірш далі і запам’ятайте якими словами названі квіти. 

-Закінчіть речення словами з вірша. 

                Всі квіти весняні, «…» (веселі, кохані). 

- Розгляньте ілюстрацію до вірша і дайте відповідь на запитання словами із 

поезії : 

- Що робить дівчинка? 

- Для кого вона збирає букет? 

- Чи правильно вона чинить? 

- Яких квітів не повинно бути в букеті? (Коротке повідомлення про 

первоцвіти, занесені до Червоної книги України) 
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Фізкультхвилинка. 

Вже весняне сонце 

Зазирнуло у віконце. 

Ми до нього потяглися, 

За промінчики взялися. 

Будем дружно присідати, 

Сонечко розвеселяти. 

Встали, сіли. 

Встали, сіли. 

Бачте, як розвеселили. 

Ну-мо разом, ну-мо всі, 

Пробіжімось по росі. 

 

2.  Підготовка до сприймання казки В. Сухомлинського «Хлопчик і 

Дзвіночок Конвалії». 

– Багато квітів у гаях навесні. Та нажаль, з кожним роком їх стає менше. Бо 

кожний, хто завітає в ліс, намагається нарвати цілі оберемки квітів. І не 

задумується, що залишиться після нього. 

- Ми не можемо почути як плаче кожна квіточка, коли її зривають.  

А от В. О. Сухомлинський почув розмову хлопчика і конвалії і написав для 

нас казку. 

3.Первинне сприймання тексту. 

- Послухайте уважно казку. Щоб потім вибрати правильну відповідь на 

запитання. 

4.Робота над казкою. 

- Перечитайте уважно перший абзац і уявіть, як росте конвалія. 

Театралізація.  

Уявіть себе цією квіточкою. За допомогою рухів рук, тулуба, спробуйте 

показати, як росте конвалія. 



                                                                       Тематичний день 

 

 

116 

- Перечитайте 2 останні абзаци. 

- На що схожа квітка конвалії? 

- Якби ви вчинили на місці хлопчика? 

5. Робота над віршем М. Познанської «Пролісок». 

- Перелистайте книжку. 

- Знайдіть вірш, який написала М. Познанська «Пролісок» (с. 12) 

- Ось про цю квітку (показ проліска) написала поетеса. 

Вірш читає підготовлений учень. 

- Як змалювала цю квітку М. Познанська? 

- Чому цю квітку люблять? 

- Читання ланцюжком. 

- Знайдіть слова, вирази, в яких квітку описано, як живу істоту. 

- Де росте пролісок? (у листяних лісах). 

Перегляд презентації «Збережемо первоцвіти» 

(https://naurok.com.ua/prezentaciya-zberezhemo-pervocviti-24124.html) 

6.  Робота в групах. 

1)Скласти слова –  назви квітів. 

–  Дмухнув вітерець –  і розлетілися пушинки кульбаби, а на них були 

записані слова –  назви квітів-первоцвітів. 

Із букв і складів відтворіть ці слова: 

сок про лі (пролісок) 

ба куль ба (кульбаба) 

лія кон ва (конвалія) 

ник сніж під (підсніжник) 

кус кро (крокус) 

пан тюль (тюльпан) 

цис нар (нарцис) 

ал фі ка (фіалка) 

ві бар нок (барвінок)  

https://naurok.com.ua/prezentaciya-zberezhemo-pervocviti-24124.html
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Робота в зошитах 

- Запишіть назви первоцвітів у зошит. 

7.Гра «Кубування». 

На гранях куба квіти-первоцвіти. На гранях іншого куба завдання – 

запитання. Діти обирають квітку, кидають куб, даючи відповіді на запитання: 

-назва квітки; 

-опиши квітку; 

-порівняй з іншою квіткою; 

- склади речення про квітку. 

Робота в зошитах 

-Запишіть речення в зошит про охорону та збереження  квітів. 

8.Гра  «Чи знаю я первоцвіти?». 

Учитель називає різні види назви квітів. 

Учні мають «зловити» назву первоцвіту одним оплеском у долоні, а назву 

інших квітів – одним оплеском по килиму. 

( Ромашка, кульбаба, мак, пролісок, крокус, підсніжник, троянда,жоржина,  і 

т. д.) 

V.Виготовлення аплікації квітів. 

- Отже, сьогодні ми будемо виготовляти аплікацію цих весняних квітів. Ви 

будете працювати у групах. Кожна група буде виготовляти одну квітку. Яку, 

ви зрозумієте, коли складете з частин-пазлів зображення квітки.  

1 група – «Підсніжник»,  

2 група – «Тюльпан»,  

3 група – «Нарцис»,  

4 група – «Дзвіночок».  

1. Інструктаж і показ виробів. 

      На столі лежать конверти з шаблонами квітів, кольорові серветки, картки-

зразки, які повинні бути у вас аплікації. Беремо картон і кладемо перед 

собою. Вирізуємо по шаблону квітки з паперу. Наклеюємо на картон. Потім 
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візьмемо зелену серветку, розріжемо на маленькі частинки і скрутимо 

у кульки. На шаблони з листочками намазуємо клеєм і прикріплюємо 

зелені кульки - це будуть листочки. Потім з білих, жовтих, рожевих 

серветок, у кого які є, скручуємо теж кульки і приклеюємо на шаблони з 

квіток. Добре притискаємо, і виріб готовий.  

2. Інструктаж з правил техніки безпеки при роботі з гострими 

предметами. 

1. Не працюй з тупими ножицями. 

 2. Не тримай ножиці кінцями вверх. 

 3. Не ріж ножицями на ходу. 

 4. Не клади ножиці на край парти.  

Фізкультхвилинка  

-Уявіть собі, що ви квіти. Поклали голівки на край парти. Просинаються 

квітки, Розпускають пелюстки. Вітерець дихнув легенький, Пелюстки 

гойднув легенько. Сутеніє - і квіти закривають пелюстки, Тихо засипають, 

голівками гойдають, А діти тихенько за парти сідають.  

3.Самостійне виконання роботи  

            Учні працюють у групах. Хто з дітей виконав свою роботу, допомагає 

товаришам у групі. Звучить тиха музика. 
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4. Презентація виробів. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VІ. Підсумок. 

- З якою книгою ми познайомились? 

- Які літературні твори прочитали? 

- Про що дізнались? 

-Які квіти виготовляли? 

Гра «Мікрофон» (інтерактивна гра) 

На уроці я : 

1) Дізнався… 

2) Зрозумів... 

3) Навчився… 

4) Мені сподобалось…. 
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Тема: Подорож краплинки 

 

 

 Іванова Наталя Олексіївна,  вчитель початкових класів Бахмутської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ  ступенів № 12 

 

Мета: поглиблювати знання дітей про одну з найпоширеніших речовин у 

природі, формувати уявлення про роль та цінність води для всього живого, 

мотивувати учнів до навчання, доводячи, що це цікаво; формувати вміння 

знаходити взаємозв’язки між минулим та майбутнім, відрізняти реальне та 

фантастичне; спрямовувати на дотримання правил безпечної поведінки під 

час експериментів та досліджень; виховувати допитливість, повагу одне до 

одного. 

Освітні галузі: природнича, математична, мовно-літературна,  мистецька. 

І. Ранкова зустріч. 

1. Вітання 

«Знайди свій настрій» 

По черзі всім потрібно причепити прищіпку до малюнку, на який  схожий 

ваш настрій сьогодні.  
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2. Групове заняття 

Гра «Скринька»  

(У скринці заховано шматочок льоду.) 

- Не дивлячись у скриньку, визначте, що заховано у скринці. 

3. Обмін інформацією  

Перегляд мультфільму «Капітошка». 

- Хто головний герой мультфільму? 

- З чого утворився наш герой? 

- А чи знаєте ви, що краплинка може перетворюватися? 

4. Щоденні новини 

 

Стратегія «Павутинка» 

Учні утворюють коло, передаючи одне одному клубок ниток. Одним 

реченням вони відповідають на поставлене запитання. 

- Як ми використовуємо воду? 

- Навіщо потрібна вода? 

ІІ. Ознайомлення учнів з темою та метою дня. 

- Краплинка принесла із собою багато цікавих завдань, які ми протягом 

всього дня будемо виконувати 

ІІІ. Робота над темою дня. 

1. Вправа «Що може бути спільного?» 

- Який зв'язок може існувати між зображеними предметами? Поясніть. 
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2. Гра «Де сховалась краплина?» 

 Крила розпустила і сонечко закрила. (Хмара) 

 Коли немає-чекають, а коли прийду-тікають. (Дощ) 

 Не кінь, а біжить, не ліс, а шумить. (Річка) 

 Із темної хмарини полетіли горошини. (Град) 

 Біле, а не цукор, мяке, а не вата,  без ніг, а йде. (Сніг) 

 Вранці сонечко встало, намистиночки забрало. (Роса) 

3. Дослідницький практикум. 

- Вчора ми віднесли у їдальню воду, щоб вона замерзла і перетворилася 

на льод. Я зранку забрала і пропоную вам подивитися на свою склянку. 

- А яку казку ми вчора читали? («Жива вода») 

- То як ви думаєте, чи існує жива вода у природі? 

- А як ми самі можемо зробити живу воду? (заморозити) 

- А в якій посуді можна заморожувати живу воду? Правильно, у 

скляному. 
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4. Крісло автора 

- Сьогодні я запросила до нас у гості нашу медичну сестру школи 

Галину Олександрівну, яка розповість нам про дослідження якості 

питної води. 

Запитання до автора. 

- Вам сподобалася зустріч з автором? 

- Ви ставили гарні запитання, то ви розумники. 

- Покажіть, які ви розумники. (Діти двома руками гладять себе по 

голові.) 

5. Вправа «Злови помилку» 

- Ми отримали наступне завдання від хмаринки. 

- Плесніть у долоні, якщо ви знайшли помилку. 

 Вода-найбільш поширена речовина на Землі. 

 Вода є всюди: в морях, океанах, ґрунті, річках, повітрі. 

 Вода може бути у двох станах. 

 Водойми бувають природними і штучними. 

 Без води можна жити. 

 Вода буває солоною і прісною. 

 У природі немає зовсім чистої води. 

 Усі розчини прозорі. 

 Усі розчини каламутні. 

 Морська вода належить до природних розчинів. 

6. Рухлива гра «Сонечко і дощик» 

(У класі розташовані декілька малюнків сонця і справжні парасольки. 

Підготувати аудіо запис співу птахів і звуків грому.) 

- Настав новий день. Наші краплинки засумували за нами і вирішили 

продовжити цікаву подорож та долучитися до гри. 

- Ой, що це? (лунає грім) Наші краплинки поспішають до нас! 
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- Діти, коли почуєте спів птахів, ви маєте торкнутися сонця, а 

коли загуркотить грім – сховатися під парасолькою. 

- Отже, гра почалась! 

7. Гра «Без чого не буває?» 

  Дощу не буває без …. 

 Снігу не буває без … 

 Завірюхи не буває без … 

 Льоду не буває без … 

 Бурульки не буває без … 

 Зими не буває без … 

8. Чаювання. 

- Від таких холодних і мокрих слів нам треба зігрітися чаєм з малиною 

та м’ятою з печивом. 

9. Робота в парах. 

- Перед вами на малюнку два відра, які наповнила злива. На кожному 

відрі написано скільки в ньому літрів дощової води. (3 л і 6 л) 

- Порахуйте і запишіть. 

- Скільки треба відлити з першого відра, щоб  стало однаково. 

- На скільки літрів у першому відрі менше, ніж в другому? 

- Скільки всього літрів води у двох відрах? 

10.  Фізхвилинка. 

Вправа «Австралійський дощ» 

Учні утворюють коло. Ведучий запитує: 

- Чи знаєте ви, що таке австралійський дощ? Ні? Тоді пропоную разом 

послухати, який він. 

 В Австралії піднявся вітер. (Ведучий тре долоні.) 

 Починає накрапати дощ. (Клацання пальцями.) 

 Дощ посилюється. (Почергове плескання долонями по плечах.) 

 Починається справжня злива. (Плескання по стегнах.) 
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 А ось і град та справжня буря. (Тупотіння ногами.) 

 Але що це? Буря вщухає. (Плескання по стегнах.) 

 Дощ стихає. (Плескання долонями по плечах.) 

 Лише рідкі краплі падають на землю. (Клацання пальцями.) 

 Тихий шелест вітру. (Потирання долонь.) 

 Ура! Сонце!(Руки до гори.) 

11. Опрацювання вірша «Дощ полив» Ліни Костенко. 

- Слухаючи вірш про дощик, намалюйте піктограми, щоб зобразити всі 

дії, які відбувалися у вірші. (інтонаційно робити акценти) 

Дощ полив, і день такий полив’яний. 

Все блищить, і люди як нові. 

Лиш дідок старесенький, кропив’яний, 

блискавки визбирує в траві. 

Струшується сад, як парасолька. 

Мокрі ниви, і порожній шлях… 

Ген корів розсипана квасолька 

доганяє хмари у полях. 

- Оберіть звукову схему слова хмара.(Обрати із запропонованих. ) 

- Складіть речення зі словом ХМАРА. 

- Викладіть ці схеми за допомогою цеглинок. 

 хмара. 

Хмара  . 

 хмара   . 

 

12. Вправа «Я – художник» 

- Дощик дарує нам не тільки цілющу вологу, але й робить світ чистішим. 

- Недарма після дощу з’являється веселка. 

- Давайте відчуємо себе справжніми художниками і намалюємо веселку. 

 



                                                                       Тематичний день 

 

 

128 

ІV. Підсумок дня. 

1. Робота у щоденнику вражень за темами: 

 Як я бережу краплинку води. 

 Якби я був краплинкою…. 

V. Рефлексія 

- Прикріпіть свою краплинку на той смайлик, який відображає ваш настрій 

після тематичного дня. 

   
 

 

Інтернет-ресурси: 

1. Освітній портал «На урок». Режим доступу: 

https://naurok.com.ua/rankovi-zustrichi-400.html 

2.  Вукіна Н. В. Критичне мислення: як цього навчати / Н. В. Вукіна, Н. П. 

Дементієвська.– Х.: ... 12.https://nuschool.com.ua/teaching/world/1klas/15.html 

3. Вчимося вчитися та критично мислити Нестандартні завдання за 

темами тижнів до курсу «Я досліджую світ» 1 клас - 2018 

https://vseosvita.ua/library/tematicnij-den-ak-podorozue-kraplinka-do-

tematicnogo-tizna-prigodi-krapelki-abo-v-gostah-u-n2o-86699.html 

4. Вода в природі й житті людини. Вода має бути чистою! Охорона 

https://vseosvita.ua/library/voda-v-prirodi-j-zitti-ludini-voda-mae-buti-cistou-

ohorona-vodojmiv-20207.html 

 

 

 

 

 

https://naurok.com.ua/rankovi-zustrichi-400.html
https://nuschool.com.ua/teaching/world/1klas/15.html
https://vseosvita.ua/library/tematicnij-den-ak-podorozue-kraplinka-do-tematicnogo-tizna-prigodi-krapelki-abo-v-gostah-u-n2o-86699.html
https://vseosvita.ua/library/tematicnij-den-ak-podorozue-kraplinka-do-tematicnogo-tizna-prigodi-krapelki-abo-v-gostah-u-n2o-86699.html
https://vseosvita.ua/library/voda-v-prirodi-j-zitti-ludini-voda-mae-buti-cistou-ohorona-vodojmiv-20207.html
https://vseosvita.ua/library/voda-v-prirodi-j-zitti-ludini-voda-mae-buti-cistou-ohorona-vodojmiv-20207.html
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Тема: Я школяр 

 Тягній Інна Володимирівна, вчитель початкових класів 

Бахмутської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів № 2 

 

Завдання на тематичний день: 

 Створити умови цікавого й радісного навчання. 

 Продовжувати знайомитись зі своїми однокласниками. 

 Організувати дітей до взаємної співпраці ( робота в парах та в 

групах) 

 Запровадити правила гарної поведінки, поваги один до одного. 

 Створити атмосферу позитивного настрою, допомагати дітям 

відчувати себе школярем. 

 

Очікувані результати на кінець дня: 

Учні знатимуть: 

 Що означає бути справжнім школярем; 

 Рутини класу; 

 Чому потрібно вчитися; 

 Культура спілкування в школі. 

Учні вмітимуть: 

 Звертатися до своїх однокласників з повагою. 

 Дотримуватись правил поведінки на уроці; 

 Співпрацювати в парах та в групах; 

 Уважно слухати вчителя та відповіді своїх товаришів. 

Хід дня 

І. Організація учнів 

Вправа « Привітання» 

Станем разом ми у коло. 

Скільки друзів – 
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Глянь навколо. 

Руку другу простягну, 

З другом сварку не почну. 

Будем всі ми дружно грати. 

Правил гри не забувати. 

Групове заняття «Ім’я» (5 хвилин) 

 Перший гравець називає своє ім’я, його сусід називає ім’я першого і своє, 

далі наступний називає перше ім’я, друге і своє і так по ланцюжку 

повторюються всі раніше названі імена і своє. 

 

Обмін інформацією 

Вправа пташка в гніздечку 

Діти розповідають про свої враження по дорозі до школи. 

 

Щоденні новини 

Вітання людей в різних країнах 

 

ІІ. Мотивація навчальної діяльності 

 Сьогодні діти до нас в клас завітає дуже бешкетний, вразливий 

хлопчик, який зовсім не хоче йти до школи. А хто саме ? Ми дізнаємося 

переглянувши мультфільм. 

 

Перегляд мультфільму « Як Петрик навчився рахувати до 10» 

 Отже, до нас завітав сам Петрик. Не просто він прийшов до нас а за 

допомогою, щоб навчили його писати, рахувати , адже зібрався він до школи. 

 Діти, а хто приснився Петрику? 

 Скільки було слоників? 

 Якому слонику по рахунку не вистачало м’ячика? 
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 Вони також хочуть йти до школи, але одного слоника не вистачає? 

Допоможіть його знайти? 

 Допоможемо нашому герою. 

 

 

         ІІІ. Актуалізація опорних знань 

 Хлопчик не розуміє хто такий школяр. Тому й не хоче йти до школи. 

Тож давайте підберемо слова, які асоціюються з даним поняттям. 

 

Вправа « Асоціативний кущ» 

 

Школяр – дитина, учень, товариш, помічник, дослідник. 

 

Д / гра « Кого більше? 

 В кожного на парті є картинку. Ваше завдання буде розфарбувати 

слоників і м’ячики, відповідного кольору . 

 

1. Розфарбуй слоника який знаходиться перший зліва? 

2. Розфарбуй м’ячик  який знаходиться другий справа. 

3. Розфарбуй м’ячика і слоника який знаходиться посередині? 
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– Чи всім вистачало м’ячиків ? Скільки потрібно додати слоників , 

щоб кількість їх була однакова? 

– Як ви вважаєте, який слоник найстарший? Який м’ячик ми йому 

подаруємо? Чому? 

 

Д\ гра « Відгадай слово» 

 А, щоб йти до школи наш герой не знає, які навчальні речі ми беремо до 

школи. Тож, давайте відгадаємо, що саме йому можна скласти в портфель: 

Олі…., кни…., руч….., ляль…, ігра….., зо…., пе…., аль…., м 

 

Д/ гра « Слова – ввічливості» 

 Також, щоб йти до школи і бути справжнім школярем, які слова 

ввічливості потрібно вживати: 

 Я вам кидаю м’яч ви називаєте слово і передаєте іншому….. 

 Доброго дня, дякую, на все добре. доброго ранку, вибачте будь ласка, до 

побачення. 

 

Робота в групах 

Д \ гра « Який вчинок?» 

 У Петрика в садочку різні були ситуації. І він зовсім не розуміє як 

правильно вести себе у школі. Ось погляньте які випадки траплялись у 
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садочку. Ваше завдання в групах проаналізувати дану ситуацію і 

обвести зеленим кольором хороший вчинок, а червоним – поганий.      

                   

 

   Робота в парах 

      Д / гра « Найкоротша доріжка?» 

 Петрик не хоче йти до школи, тому що далеко йти до школи. І просить 

знайти найдовший і найкоротший шлях до школи. 

Учні в парах на картинках знаходять найдовший та найкоротший шлях. 

 

 

дім 
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Д / гра « Скільки слів у реченні?» 

 Діти, а давайте розповімо нашому герою чим саме займаються в 

школі і разом порахуємо скільки слів у реченні. 

Діти граються в цікаві ігри.                                                                                  

Школярі працюють на уроці. 

Учитель читає книгу.                                                                                          

Розпочалася перерва. 

Гра «Школярські правила: не можна чи треба?» 

Дітям пропонують завершити розпочаті педагогом речення словами «не 

можна» або «треба». 

Мовленнєвий матеріал для гри 

Якщо ти школяр, то спізнюватися в школу, на уроки ... (не можна). 

Приходити до школи вчасно завжди ... (треба). 

Бути недбалим, не виконувати старанно шкільні завдання ... (не можна). 

Бути сумлінним і старанним школярем, звичайно ж, ... (треба). 

Бути уважним на уроках, слухати розповідь учителя кожному учню ... 

(треба). 

Відволікатися, заважати однокласникам, вертітися або «ловити ґав» на 

уроках ... (не можна). 

Якщо урок добіг кінця і дзвоник покликав на перерву, то відпочивати ... 

(треба). 

Під час відпочинку на перерві пустувати й бешкетувати ... (не можна). 

Школяреві завжди поводитися чемно та ввічливо ... (треба). 

Класовод. Молодці, діти! (Дістає і показує учням школярський портфель.) 

Раніше, коли ви ходили до дитсадка, вашими друзями були іграшки: ляльки, 

машинки, м’ячики... А от у школярів інший товариш і супутник. 

 Це не іграшка-метелик Чи ведмедик Умка, 

 А учнівський твій портфелик – 

 Це школярська сумка. 
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У кожного з вас, діти, є власна сумка школяра – учнівський ранець або 

портфель. Звісно, ви знаєте, що до нього складають усе приладдя, необхідне 

для школяра. Адже шкільне навчання неможливе без розумного підручника, 

зошитів, пенала. 

 

Гра «Школярське приладдя: речі зайві й необхідні». 

Класовод. Цей портфель, діти, належить одному не дуже розумному й 

досвідченому школярику. То Івасик-Телесик; як і ви, цього року він прийшов 

до школи вперше. Але на відміну від вас Івасик ще не запам’ятав, які саме 

речі кладуть до портфеля, ідучи до школи. Тому й поклав сюди дещо зайве, 

зовсім не потрібне для школяра. Звичайно, чіпати речі інших та заглядати в 
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чужі портфелі в жодному разі не можна. Але Івасик сам попросив нас 

допомогли йому розібратися зі школярським приладдям. 

Отже, до справи! 

Діти по черзі підходять до портфеля, який учитель ставить перед ними на 

стіл. Кожна дитина витягає з портфеля один предмет, називає його і з’ясовує, 

потрібна ця річ учневі чи ні. Залежно від цього діти кладуть школярське 

приладдя праворуч від портфеля, а зайві речі – ліворуч, коментуючи свої дії. 

Після цього учні підводять підсумки: 

 – першокласникам потрібні підручники («Буквар» і «Математика»), зошити 

(у лінійку і клітинку), пенал з ручкою, простим олівцем і гумкою, лінійкою, 

альбом для малювання, кольорові олівці; 

 – зайвими є лялька, ліхтарик, стрічка, іграшкова машинка, коробка сірників, 

губна помада тощо.  

Учні показують вміст своїх рюкзаків 

V. Підсумок дня. 

 Нашому герою дуже сподобалось в школі і він із задоволенням піде до 

школи. 

 Дітки, а вам подобається бути школярами. Чому? 

 Що найбільше ви запам’ятали? 

 Отже кожен з вас є школяр, який розпочав перші кроки свого навчання, 

здобуде нові знання, відкриє для себе щось нове. Петрик дуже вдячний вам за 

допомогу і хоче разом своїми друзями подарувати цю пісню : « Я – 

школярик» 

 

VІ . Рефлексія. 

Учитель вмикає музичний супровід (тиха,спокійна мелодія). Він пропонує 

дітям узяти олівці і виконати малюнок на тему «Я – школяр». 

 По закінченні малювання діти за допомогою дорослого організують 

виставку своїх малюнків. 
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Використана література 

1. Будна Н.О./ Я досліджую світ: підручник інтегрованого курсу 

для 1кл. закладів загальн. серед.освіти: у 2 ч. Ч. 1/ Н. О. Будна, Т. В. Гладюк, 

С. Г. Заброцька, Н. Б. Шост. – Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2018.- с. 

88 – 91. 

2. Основи здоров’я: підруч. для 1 кл. загальноосв. навч. закл. / І. Д. Бех, Т. 

В. Воронцова, В. С. Пономаренко, С. В. Страшко – К.: Видавництво 

«Алатон», 2012 – с. 47-48. 

3. Я досліджую світ: підруч. інтегрованого курсу для 1 кл. закладів 

загальної середньої освіти (у 2-х частинах). Частина 1/ Т. В. Воронцова, В. С. 

Пономаренко, О. Л. Хомич, І. В. Гарбузюк, Н. В. Андрук, К. С. Василенко. – 

К.: Видавництво «Алатон». 2018. -  с.112-126. 
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ТЕМА: ЦІКАВИЙ СВІТ ПРОФЕСІЙ 

 

 Жиленкова Вікторія Олександрівна, вчитель початкових 

класів Бахмутської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів № 4 

Мета: формувати в учнів уявлення про зміст і значення праці людей різних 

професій, значення їхньої праці для інших людей; розкрити зв'язки між 

працею людей і ставленням до них; учити аналізувати, узагальнювати, 

ділитися своїми почуттями та емоціями від прослуханого та побаченого, 

розповідати про те, що вразило, розгадувати ребуси, називати в словах відомі 

букви, читати і записувати числа у межах 10; розвивати вміння дітей 

співпрацювати у групах та парах, аналізувати свою поведінку; виховувати 

почуття відповідальності та поваги до інших. 

Освітні галузі: мовно-літературна; математична; технологічна; 

інформатична; соціальна і здоров'язбережувальна; громадянська. 

І. РАНКОВА ЗУСТРІЧ (20 хв.). 

1. Вітання 

Вправа «Комплімент» 

Діти повертаються одне до одного, витягають руки вперед і з’єднують їх із 

долонями товариша. За сигналом учителя діти по черзі говорять комплімент 

одне одному. Компліменти не повинні повторюватися. Вимовляти 

комплімент слід із посмішкою, дивлячись в очі дитині, якій він призначений. 

2. Обмін інформацією 

Тема дня «Ким стати? Яку професію обрати?» 

Хвилинка-веселинка. Плутанина 

Геть усе-усе на світі 

Переплутав хлопчик Вітя. 

Каже: «Діти вчаться в полі,  

А комбайн працює в школі, 
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Всіх людей стрижуть в лікарні, 

А лікують в перукарні. 

Ми книжки берем в аптеці, 

Ліки – у бібліотеці». 

От який Вітько дивак! 

Ти ж бо знаєш – це не так! 

Діти, звісно, вчаться в... (школі), 

А комбайн працює в... (полі), 

Ми лікуємось в... (лікарні), 

А стрижемось в... (перукарні), 

Ліки беремо в... (аптеці), 

А книжки – в... (бібліотеці.) 

– А чи хотіли б ви на мить стати дорослими? Уявіть, ким ви будете 

працювати? Яку професію оберете? 

 Гра «Відгадай, хто ти?» 

На аркуші паперу написані назви професій. Учитель прикріплює аркуш із 

назвою професії на спину кожного учасника, але так, щоб діти не бачили 

своїх назв. Гравці повинні ставити одне одному навідні запитання, щоб 

відгадати, хто вони. Відповіді можуть бути тільки «так» або «ні». 

Вправа «Крісло автора». 

Діти розповідають за темою «Ким я хочу бути?». 

3. Групове заняття 

Робота в групах 

1-ша група. Позначте, які професії доцільно вибрати людині, яка любить 

природу. 

О машиніст 

О ветеринар 

О кухар 

О ботанік 
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О дресирувальник 

О лісник 

О працівник зоопарку 

О моряк 

2-га група. Позначте, які професії доцільно вибрати людині, яка любить 

спілкуватися з іншими людьми. 

О моряк 

О кухар 

О продавець 

О водій 

О актор 

О учитель 

О шахтар 

О лікар 

3-тя група. Ви хочете бути спеціалістами з комп’ютерної техніки. Що для 

цього потрібно? Позначте. 

О добре знати математику 

О гарно малювати 

О уміти грамотно писати 

О уміти швидко читати текст 

О мати добру фізичну підготовку 

О бути витривалим, сильним, щоб витримувати навантаження, пов’язані із 

сидінням біля комп’ютера 

4. Щоденні новини 

- Сьогодні:(день, число, місяць) 

-Погода: (стан неба, холодно чи тепло, опади та ін.) 

ІІ. ОЗНАЙОМЛЕННЯ УЧНІВ ІЗ ТЕМОЮ ТА МЕТОЮ ДНЯ (2 хв.). 

– Праця буває різною за її призначенням. Зараз ви маленькі та можете 

виконувати роботу, здебільшого, щодо самообслуговування, але коли ви 
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виростете, ви працюватимете на користь іншим людям. Щоб робота 

припала до душі, щоб працювалося із задоволенням, необхідно обрати 

«правильну» професію. Що таке професія? 

Професія – це назва певного виду праці, що вимагає спеціальної підготовки. 

Сьогодні у світі існує понад 40 тис. професій. Дійсно, безліч можливостей і 

варіантів! Важко орієнтуватися в сучасному світі професій, але ми все-таки 

спробуємо. Як ви вже здогадалися, ми будемо говорити про професії. 

ІІІ. РОБОТА НАД ТЕМОЮ ДНЯ (113 хв.). 

1 Завдання «Асоціації» (5 хв.). 

(Учитель показує набір малюнків кожної професії, учні відгадують) 

-шланг, вода, костюм(пожежник) 

-дзеркало, ножиці, гребінець (перукар) 

-кисть, валик, відро з фарбою (маляр) 

-ковпак білий, каструля, ніж (кухар) 

-м’яч, кеди, форма(футболіст) 

-фарби, пензлі, картина(художник) 

  2. Інтерактивна вправа. Технологія «Кубування» ( 7 хв.). 

Назвати професію і головний її атрибут. 

 Рідний край охороняти, 

Від чужих обороняти  

День і ніч завжди готовий 

Мужній захисник....... (Військовий – зброя). 

Хто розносить нам листи, 

Телеграми і газети? 

Ой, важка у нього ноша.  

Діти, хто він? (Листоноша–преса, сумка). 
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Судно, скарб людей, печери, 

В мулі залишки галери. 

Відшукає все це враз 

Під водою........(Водолаз – акваланг)  

Слоненяті чи качаті, 

Кошеняті чи курчаті 

Дасть пігулку чи відвар 

Друг тварин.............(Ветеринар – ліки) 

 Мчить супутник в сині далі, 

Де зірки, мов жар. 

Для ракети хто дав сталі? (Сталевар – ковш) 

У нього поверх голови турбот.  

Він і будує, і дахи криє. 

То – лікарню, то – дитсадок, то –завод. 

Все під фундамент землю риє. (Будівельник –цегла) 

 Ця професія справді важлива.  

Життя підприємства без них неможливе. 

Витрати, прибутки, зарплата, аванси, 

Звіти квартальні, підбиті баланси (Бухгалтер – калькулятор) 

Складає вона документи. 

Знає робочі моменти.  

Паперів друкує немало, 

Щоб фірма завжди процвітала (Секретар –комп’ютер). 

 Незвичайний він артист – 

Акробат, еквілібрист. 

Він борець, дресирувальник, 

Майстер жанрів розважальних,  

Як щось скаже –зал сміється. 

Відгадали, як він зветься? (Клоун – маска). 
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Хоч лиш 2 руки він має, 

6 м’ячів разом спіймає, 

Кілька яблук, тарілок,  

Факелів, булав, квіток 

І нічого не поб’є. 

Відгадали, хто він є? (Жонглер – булави)   

3. Фізкультхвилинка (3 хв.). 

Тато мій, тато мій – 

Дуже вправний водій, 

Він щодня автобус водить, 

Гарна в таточка робота. 

Мама малярем працює – 

Стіни, двері – все фарбує. 

Ну, а поки я маленький 

Ще мені рости довгенько, 

Та роботи не боюся: 

Я у мами з татом вчуся. 

4. Гра «Знайди слова» (8 хв.). 

Завдання 1. Віднайдіть запропоновані назви професій по горизонталі. 

Завдання 2. Виконайте звуковий аналіз двох слів на вибір. 
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ПРОФЕСІЇ 

 

5. 

Відгадування загадки (2 хв.). 

Хто розносить нам листи, 

Телеграми і газети?  

Ой, важка у нього ноша! 

Діти, хто він?.. (Листоноша.) 

(Учитель пропонує учням побувати у ролі 

листоноші в наступному завданні.) 

6. Математична гра «Листоноша» (8 хв.). 

        Учитель роздає п’ятьом учням однакову кількість «листів» (картки із 

записаними прикладами). У дітей, які сидять за партами, в руках – картки з 
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номерами будинків (від 1 до 10). Кожен «листоноша» повинен 

розв’язати вирази. Відповіді збігаються з номерами будинків. 

Завдання: швидко та без помилок рознести листи за призначенням. 

Переможцеві можна вручити медаль або емблему «Кращий листоноша». 

7. Гра «Математичний потяг» (10 хв.). 

Учитель по черзі викликає до дошки учнів. Кожен з них, виконуючи роль 

вагона, називає свій номер. Перший учень говорить: «Я – перший вагон». 

Другий учень виконує роль другого вагона, він називає свій порядковий 

номер і т. ін. Потім діти повертаються в іншу сторону – останній «вагон» стає 

першим. Діти називають свої порядкові номери справа наліво. 

8.  Розгадування ребусів (5 хв.). 

Відгадування ребусів (каменяр, кравець, рибалка, ведуча, вчений) 
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 9. Ознайомлення з новітніми професіями. «Стіна слів». Робота в парах  

(15 хв.). 

– Такі професії, як хлібороб, пекар, столяр, лікар і багато інших, виникли 

дуже давно, але є зовсім молоді професії, корисні в сучасному суспільстві. 

Вони виникли внаслідок розвитку, удосконалення інформаційно-

комунікативної сфери, зростанням обсягів інформації у суспільстві. 

Робота зі словниками 
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Програміст – складає комп’ютерні програми. 

Маркетолог – займається рекламою товару. 

Менеджер – управляє бізнесом. 

– Досить цікавою і корисною є професія коректор. 

Коректор – перевіряє орфографію і пунктуацію (тобто правильність 

написання слів, речень) у текстах газет, журналів, книг. 

– Сьогодні ми спробуємо себе в ролі коректора. Працюючи в парах, вам 

потрібно виправити помилки в словах. 

Слова на картках: рипка, книшка, борис, пинал, лікарь, йурист, дідус, 

Україна, імя. 

10. Гра  "Допитлива ворона"(3 хв.). 

- Кмітлива ворона заглядала в книжку і залишила в деяких словах своє "кар". 

Відгадайте ці слова. За сигналом вчителя піднімаємо сиганльні картки. 

_ _ кар (лікар) 

Той, хто лікує людей. 

_ _ кар (токар) 

Фахівець, який працює на токарному станку.  

_ _ _ кар (казкар) 

Той, хто знає багато казок. 

_ _ _ кар (друкар) 

Фахівець, який працює у видавництві. 

_ _ _ _ кар (аптекар) 

Той, хто працює в аптеці. 

 11. Перегляд мультфільму про професії (5 хв.). 

 

https://www.youtube.com/watch?v=4xCSAmIoACk 

12. Гра «Що необхідно фахівцеві?» (5 хв.). 

Учитель пропонує учням попрацювати у парах і допомогти представникам 

різних професій обрати необхідний для роботи інвентар. 

https://www.youtube.com/watch?v=4xCSAmIoACk
https://www.youtube.com/watch?v=4xCSAmIoACk
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□ Ознайомся із запропонованими професіями. 

□ Уважно подивись на предмети та вибери серед них ті, що є 

атрибутами кожної з трьох професій. 

□ Напиши у кожному кружку цифру професії або замалюй його відповідним 

кольором. 

 

 

 

 

  

 

 

 

Робота в групах. Встанови відповідність (10 хв.).- Доберіть малюнок до 

схеми та розфарбуйте його. 
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14. Гра-пантоміма «Ромашка» (5 хв.). 

Один учень відриває пелюстку ромашки, на якій записано назву 

професії, що йому потрібно показати, імітуючи рухами, решта 

відгадують. Учень, який відгадав, продовжує гру. (Назви професій: 

техпрацівник, фотограф, водій, художник, танцюрист, офіціант та інші.) 

15. Клуб майстерності (20 хв.). 

 Створення малюнка «Професія моєї мрії» 

Учитель пропонує учням намалювати професію або зобразити предмет 

діяльності, за яким можна дізнатися про омріяну професію дитини. Діти 

демонструють малюнки та відгадують професію. 

IV. ПІДСУМОК ДНЯ (10 хв.). 

 Робота в щоденнику вражень 

Рекомендовані теми: 

1. Сьогодні я зрозумів (зрозуміла), що... 

2. Професії моїх батьків. 

3. Я мрію обрати професію... 
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          svyatoshinruo.kiev.ua/2013.../3563-2015-04-02-08-35-45 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://nus.org.ua/wpcontent/uploads/2017/11/nush-poradnyk-dlya-vchytelya.pdf
http://metodportal.com/node/53986
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Тема:   Веселий сніговик 

                  

Голубова Любов Миколаївна, учитель початкових класів Бахмутського 

навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 

№11 – багатопрофільний ліцей» 
                        

Тема дня. Веселий сніговик. Як цікаво проводити час узимку? 

Інтегруються предмети: навчання грамоти, математика, навколишній світ, 

мистецтво. 

Мета тематичного дня: 

1.  Навчати учнів спостерігати за сезонними змінами у живій та неживій 

природі взимку. 

2. Формувати навички дослідницької діяльності, вчити класифікувати. 

3. Вчити узагальнювати набуті знання та використовувати 

їх у повсякденному житті. 

4.  Заохочувати розповідати про власні враження, висловлювати 

судження про побачене і почуте, відтворювати побачене засобами мистецтва. 

5. Формувати здоров’язбережувальну компетентність. 

6. Навчати висловлювати свою думку, уважно слухати співрозмовника, 

взаємодіяти з однокласниками. 

Дослідницькі / проблемні запитання 

 Як цікаво проводити час узимку? 

Очікувані результати навчання 

Наприкінці заняття учні знатимуть: 

 основні ознаки зими; 

 зміни, які відбуваються у неживій та живій природі взимку; 
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 можливі небезпеки, що можуть очікувати людину в довкіллі 

взимку, та як їх уникнути; 

 уміють підбирати одяг відповідно до погоди;  

 знаходити взаємозв’язки та закономірності в природі; 

 розповідають про зимові розваги 

 дотримуватись правил безпечної поведінки в навчанні 

та повсякденному житті; 

 самостійно виконувати навчальні завдання; 

 висловлювати свої думки, не ображаючи інших; 

 уважно слухати одне одного в умовах безпосереднього спілкування. 

 

І Ранкова зустріч 

ПРИВІТАННЯ  

Ви сьогодні вже проснулись? 

Мамі зранку посміхнулись? 

Клас наш радо вас вітає! 

Настрій всі зимовий маєм? 

Станьмо разом в дружне коло! 

Привітай нас, рідна школо! 

Добрий день! 

 

 Які ознаки приходу зими ви знаєте? ( Діти обмінюються інформацією). 

 А до нас завітав гість, якого можна зустріти тільки взимку.  Хто  він, ви 

дізнаєтесь, коли відгадаєте загадку: 

 

Надворі зима настала.  

Снігом все позамітала. 

Діти із сніжками грають 

Їх у кульки все катають. 
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І ось дивина така 

Вийшла баба ….. ( снігова) 

 

Отже до нас у гості завітала Снігова Баба. 

 Спробуйте скласти її з геометричних фігур. Для цього об'єднайтеся по 

троє та виконайте завдання. ( Діти складають сніговика). 

 Які фігури використали для сніговика? 

 

 

 

 

 

 

 Наш гість Сніговик сьогодні допомагатиме нам впродовж дня. У нього 

для нас є різноманітні завдання, які ми з вами будемо виконувати сьогодні. 

 3. ТЕМА ДНЯ 

 «Сьогодні ми дізнаємося, як можна взимку розважатися, як  дбати про своє 

здоров’я, розучимо нові зимові ігри».  

(Запропонуйте дітям по черзі назвати своє ім’я та чим вони полюбляють 

займатися взимку (кататися на санчатах, грати у сніжки, ліпити снігову 

бабу і т.д.).  

Руханка «Танці-зігріванці»  

http://autta.org.ua/ua/materials/ material/Zaryadka--

TANTS--Z-GRVANTS-----9924--/    
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І. Наш веселий Сніговичок запропонував нам прочитати «зимові 

слова» та привів для того своїх друзів: 
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ІІ.  Вправа «Сюрприз у конверті» Робота в групах з 

ілюстративним матеріалом  

1) За вікном Зима іде 

Та сюрприз усім несе. 

Щоб його нам відгадати 

Треба Зиму привітати. 

Швидше до вікна ідіть 

Її рукою поманіть.( підбігаємо до вікна і махаємо рукою Зимі) 

(В цей час дістається казковий конверт, в якому заховані сніжинки) 

2) Ой, малята, озерніться, 

Всі до мене поверніться. 

Тут Зима вже побувала 

Та конвертик передала. 

Але щоб його відкрити 

Треба швидко полічити. 

Скільки є сніговиків 

У   Зими помічників. 
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ІІІ.  Математична гра «Сніговичок»  

 

ІV. Розгадування ребуса.  

Гарно щойно потрудились. 

Всіх старанно полічили. 

Далі  є у них для вас  

Теж завдання не просте. 

Ось малюнок незвичайний 

Відгадайте хто мастак 

Що за слово заховалось? 
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Назвіть  звуки у слові-відгадці (зима). Давайте поділимо ці звуки 

на голосні та приголосні. Скільки складів є  в слові зи-ма.(два). 

V. Фізхвилинка                      

ВЕСЕЛІ  

СНІГОВИЧКИ

 

 

VІ. Відновлення деформованого тексту. Групова робота. 

- Діти, зимовий вітер із сніжинками у таночку кружляли та залетіли до 

нашого класу, втомилися й сіли відпочити. Які слова вони заховали? 

 На землі господарює    .     . Скрізь лежить пишна біла           . Застиг 

дрімучий         Дерева поринули у           сон. Лише невтомно працюють вірні                            

 зими. 

(Зима, ковдра, ліс, глибокий, друзі). 

1. - Друзі, у чарівній торбинці лежать літери. Вам потрібно дістати, 

назвати їх і записати у своїх зошитах лише рядкові букви. 

2. и, з, а, м  (зима); 

3. о, м, р, з, о  (мороз); 

4. з, м, е, а, і, ь, т, л  (заметіль). 

5. - Утворіть з цих літер слова. (Діти працюють у групах) 

6. - Поділіть слово «мороз» на склади. 

7. - Складіть і запишіть речення зі словом «заметіль».  
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8. VІІ. Гра « Кольорові сніговики» 

 

9. Перегляд мультфільму «Сніговик та морква» – Режим доступу 

https://www.youtube.com/watch?v=r9KytpUDMY0 

VІІІ.  А тепер робота в парах «Читання для друга» : треба 

підійти до столу вчителя та вибрати віршик про Сніговичка. 

Прочитати його спочатку собі, а потім другові.  

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=r9KytpUDMY0
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ІХ. Екскурсія «Зимові розваги» 

Зараз шубки одягаймо  

Та у мандри вирушаймо. 

Будемо ми споглядати 

Та у різні ігри грати. 

(Діти одягають верхній одяг і виходять на шкільне подвір'я. На ньому 

вчитель заздалегідь підготував цікавий маршрут із 

завданнями). 

- Діти, відгадайте загадку: 

Сніг її не налякає, 

 І на спеку не зважає.  

Зеленіє навіть взимку,  

Має з голочок хустинку. 

                     (ялинка). 

- Ви часу прошу не гайте,  

Всі до неї підбігайте. 

Подивіться тут на голочках є якісь конверт (вчитель розкриває його  і читає 

запитання) 

- Які зимові ігри ви знаєте? 

- А у які любите грати? 

- Ми сьогодні познайомимось з деякими з них та пограємо. 

Х. Зимові забави на свіжому повітрі 

Поради для вчителя: 

(Не забудьте повторити правила поведінки під час 

зимових забав та поясніть,  як правила та їх дотримання впливають на 

безпеку в довкіллі. 

Перегони на санчатах (естафета)  

«Влучний стрілець» 

Намалюйте на паркані або стіні будівлі мішені. Розподіліть дітей на команди. 
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Повідомте дітям, що кожна команда – влучні стрільці. Завдання: 

якомога більше 

влучних потраплянь у мішень. Можна ускладнити гру, метаючи 

сніжки, наприклад, 

лівою рукою/ із заплющеними очима/ на час. 

«Слід у слід» 

Розподіліть дітей на команди. Попросіть одного члена команди (наприклад, 

капітана) пробігти визначену відстань. Всі гравці з кожної команди повинні 

пробігти 

шлях, визначений капітаном «слід у слід». Перемагає та команда, яка 

найбільш точно 

і швидко виконала дане завдання. Для ускладнення гри можна запропонувати 

дітям 

пробігти шлях у прямому і зворотному порядку. 

«Сніговий баскетбол» 

Закріпіть на висоті 2 м звичайний кошик. Діти стають півколом за кілька 

кроків 

до нього і по черзі кидають сніжки в кошик. Той гравець, хто влучив у 

кошик, має 

право на додатковий кидок. Гру можна урізноманітнити, поділивши дітей на 

команди. 

«Влучи в ціль» 

Запропонуйте дітям зліпити сніговика (сніговиків, якщо організовуєте 

командну гру). Проїжджаючи повз сніговика, потрібно влучити сніжкою в 

нього. Перемагає та команда, яка зробила найбільшу кількість влучних 

«пострілів». На вулиці, між іграми, запропонуйте одним дітям написати 

паличкою на снігу букви, які вони знають, слова, а іншим – прочитати 

написане. Під час проведення рухливих ігор заохочуйте дітей рахувати, 

наприклад: скільки сніжок потрапило у мішень?). 
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Після прогулянки діти повертаються до класу. 

ХІ. Обговорення змісту картини, повторення правил безпеки на 

вулиці, у дворі. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ХІІ. «Хто робить сніг?» Виготовлення штучного снігу.  

Ми з вами зовсім забули про сюрприз від Сніговика. Давайте заглянемо до 

чарівної коробочки, яку він нам подарував. ( Діти разом із вчителем 

зазирають у коробку і бачать там  паперову сніжинку з завданням, крохмаль 

та олію.) Вчитель читає: 

- Любі мої малята! Я чарівниця Зима, пропоную вам сьогодні стати  моїми 

маленькими помічниками та зліпити сніговика. Разом із вчителем виготовить 

штучний сніг, а то я трішки заклопотана і не встигаю все зробити сама. 

Заздалегідь буду вам дуже вдячна. І сподіваюся, що ця забавка вам припаде 

до душі. Інструкція по виготовленню штучного снігу буде у вчителя. Щиро 

Вам вдячна. Зима. 

- Ну що, малята, допоможемо Зимі? (так). Тоді давайте до роботи. 

Вмощуйтесь зручненько і візьміть всипте у мисочку крохмаль, тепер давайте 
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я добавлю сюди трішки олії, замішаємо і о диво! У нас вийшов 

справжній штучний сніг. Нумо швидко виліпіть із нього по одній 

сніжці. 

Гра «Цікава математика» 

- Давайте виставимо всі сніжки у рядочок. А тепер полічіть,   скільки всього 

їх є? (діти рахують у прямому (зворотному) порядку) 

- Скільки сніжок потрібно ще зліпити, щоб їхня загальна кількість становила 

10? 

-  Зліпіть відповідну кількість. 

-  - Викладіть на парті 4 сніжки. Справа від них викладіть таку кількість 

сніжок, щоб їх загальна сума складала 10.  

-  

- Викладіть зліва 7 сніжок, а справа – 3. 

 На скільки більше сніжок справа?  

На скільки менше сніжок зліва? 

А тепер зліпимо Сніговика. 

 - Один сніговик складається із трьох сніжок. Скільки сніговиків можна 

виготовити зі сніжок, що ви маєте? Скільки всього сніжок у трьох 

сніговиках? Скільки сніжок залишиться? 

ХІІІ. Гра «Порівняй» 
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ХІV. Фізхвилинка .

«Як 

сніговики 

танцювали
»

 

ХV. Створення листівки «Сніговик». 

Дітям роздаються шаблони сніговика. Треба вирізати фігуру за 

контуром, розфарбувати та зігнути навпіл.  
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ХVІ. Підведення підсумків тематичного дня.  

Робота у Щоденнику вражень: 

 - що тобі найбільше запам’яталося сьогодні? 

    А тепер прийшов час попрощатись з нашим Сніговиком, подякувати йому 

за завдання, розваги. Сумно, що з приходом весни всі сніговики розтають. 

Але не треба сумувати, бо новою зимою наші друзі повернуться. А тепер 

давайте переглянемо зимовий мультфільм про те, що справжня дружба 

ніколи не завершується. https://www.youtube.com/watch?v=a2QfYEXkXd8   

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=a2QfYEXkXd8
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Тема: Подорож на грибну галявину 

                          
Задніпровська Олена Сергіївна, вчитель початкових класів Бахмутського 

навчально-виховного комплексу «Ззагальноосвітня школа  

І-ІІІ ступенів№ 11 – багатопрофільний ліцей» 

 

Тема: «Подорож на грибну галявину» (до тематичного тижня «Осінь) 

Мета: Поглибити знання учнів про гриби. Визначити, яке значення вони 

мають у природі та житті людини. Виробити вміння аналізувати, 

порівнювати та узагальнювати вивчений матеріал, розвивати творчу уяву та 

мислення. Формувати відповідальне ставлення до природних лісових 

багатств, заохочувати до пошукової діяльності. Розвивати вміння працювати 

в групах, робити висновки. Виховувати любов до природи рідного краю. 

Освітні галузі: мовно-літературна, математична, технологічна, соціальна і 

здоров’язбережувальна, громадянська. 

І. РАНКОВА ЗУСТРІЧ 

1. Вітання. (Діти стають у коло) 

     Знову день почався, діти, 

Всі зібрались на урок. 

Тож пора нам поспішити – 

Кличе в подорож дзвінок. 

- Діти, я запрошую всіх у коло для проведення ранкової зустрічі. Давайте 

привітаймося один з одним.  

Вчитель повертається до сусіда зліва, говорить: «Доброго ранку, 

Михайлику, я дуже рада тебе бачити». Учень відповідає аналогічно. 

Промінь падає в долоні - 

Другу посміхнись. 

Очі у небес бездонні - 

За руки візьмись. 

Шелестить над нами листя - 

http://uchika.in.ua/cinnisne-stavlennya-do-prirodi.html
http://uchika.in.ua/cinnisne-stavlennya-do-prirodi.html
http://uchika.in.ua/ideya-viroterpimosti-j-nacionalenoyi-tolerantnosti-u-romani-v-v2.html
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Весело стрибай. 

Хвиля мружиться іскристо - 

Тож і ти моргай! 

Вже метелик не сумує - 

З радістю танцюй. 

Квіти хтось комусь дарує - 

Тож і ти даруй. 

На поляні гриб-грибочок - 

В кошик поклади. 

А на річці є місточок - 

Швидше перейди. 

Заховалася суничка - 

Нахились мерщій. 

Вітер вже лоскоче личко - 

Ти його закрий. 

В небо пташечка злетіла - 

Спробуй полети. 

Десь за лісом сонце сіло - 

Тож сідай і ти. 

Задощила раптом хмарка - 

Руки підставляй. 

Потім знову стало жарко - 

Голову сховай. 

Ось таке воно, це літо - 

В небо задивись. 

Пісня лине понад світом - 

Другу посміхнись! 

2. Обмін інформацією. 

Загадка: 
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Лиш нога та голова, 

Ані рук, ні ніг нема. 

Щоб на нього подивитись, 

Треба низько уклонитись. (Гриб) 

Вправа «Крісло автора» 

Восени ми з дідусем любимо ходити збирати в лісі гриби. Приємно йти 

осіннім лісом, де під ногами багато опалого листя, в якому ховаються гриби. 

Гриби треба уміти збирати, а також знать, які гриби їстівні, а які немає. Я 

знаю багато їстівних грибів: опеньки, лисички, маслюки, боровики і 

інші. Найбільша радість для грибника, коли він в лісі знайде узлісся, на 

якому ростуть боровики. Одного разу пощастило і мені. Випадково недалеко 

від великого дуба я помітив товстенького боровичка, який хоча і був 

маленьким, але упевнено і твердо ріс серед опалого листя на галявині. Я став 

уважно оглядати узлісся, і знову побачив боровика. Через декілька хвилин 

мій кошик був наповнений, і я радісно пішов до дідуся. 

3. Щоденні новини 

Гриби – дуже цікаві організми. Вони – не рослини і не тварини. У них 

немає ні гілок, ні листя, ні квітів.  Гриби становлять особливе царство живих 

організмів.  На землі існує безліч різних грибів. Їх можна зустріти в самих 

різних місцях – на суші і в воді. Людина використовує гриби як їжу, як 

основу для деяких ліків.  

Гриби розмножуються спорами. Спори – це маленькі частинки, які 

ховаються в капелюшках грибів. Коли гриби дозрівають, спори падають на 

землю. З спір виростають маленькі грибочки. Через коріння-ниточки гриби 

отримують із землі воду і корисні речовини. 

Деякі гриби ростуть два дні, інші – до двох тижнів. Найшвидше 

ростуть дощовики. За одну годину вони виростають на 3 сантиметри. 

Але не всі гриби для людини є безпечними. Адже існують гриби їстівні 

та отруйні. У наших лісах неїстівних грибів близько 30 видів. Тому збирати 
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все підряд заборонено, адже можна отруїтися. Отруйні гриби 

розташовані поряд з їстівними, дуже на них схожі, і підступність свою 

показують тільки через кілька годин після прийому в їжу. 

          Навіть, якщо це отруйний гриб, знищувати його заборонено. Тому що 

всі гриби – і їстівні, і отруйні мають очищати ліс.  

        Людей, які йдуть у ліс за грибами, називають грибниками. Справжні 

грибники бережуть ліс і ніколи не смикають гриби з землі з корінням, так 

можна пошкодити грибницю, тоді не виростуть на цьому місці маленькі 

грибочки. Гриби слід обережно зрізати ножем. Тож стався до природи з 

повагою, тому що у лісі ми у неї на гостині. 

4. Групова вправа. 

          Учні об’єднуються в групи, кожна група отримує завдання: Назвіть 

відомі вам гриби. Пригадайте загадки, приказки і прикмети, пов’язані з 

грибами. Після цього кожна група доповідає про результати своєї роботи. 

Перемагає група, яка змогла пригадати найбільшу кількість прикладів. 

ІІ. ОЗНАЙОМЛЕННЯ УЧНІВ ІЗ ТЕМОЮ ТА МЕТОЮ ДНЯ 

В руки кошики візьмемо, 

В ліс осінній ми підемо 

Там, де сосни і дуби, 

Заховалися гриби. 

- Сьогодні ми з вами вирушимо у подорож, дізнаємося багато цікавого, 

нового, пізнавального. 

Тож пригадаємо правила: 

 уважно слухаємо; 

 все запам’ятовуємо; 

 допомагаємо одне одному. 

ІІІ. РОБОТА НАД ТЕМОЮ ДНЯ 

1. Гра «Ми-дослідники» 

 Кожна група отримує «Чарівний кошик» з фото грибів. 
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    Завдання: 

 дослідити, з чого складається гриб; 

 чи однакові ніжки і капелюшки у грибів. 

Висновок: 

 гриб має ніжку і капелюшок; 

 ніжки і капелюшки у грибів різні. 

 2. Бесіда: «Гриб і його дім». 

(Вчитель, розповідаючи про грибі, виставляє картинку з його зображенням.) 

У кожного гриба є свій будинок, де він росте. Білий гриб – боровик зростає в 

сосновому і ялиновому лісі. Капелюшок у нього м’ясистий, пружній, світло-

сірий або коричневий. Ніжка товста – біла. У сосновому лісі ростуть 

маслюки. Як ви думаєте, чому ці гриби так називаються? (Відповіді дітей.) 

Так, у них капелюшок слизький, наче змащений олією. А який гриб ми 

знайшли під осикою? (підосичник). А під березою? (підберезник). У 

подосичника і підберезника довга ніжка і капелюшок коричневого кольору 

або червонуватий (як опале осіннє листя, в яких гриби ховаються). А ось в 

густій траві зросли лисички – руді, як лісовий звір – лисиця. Ай, а це що за 

диво-пень? Весь усипаний грибами. Це опеньки – дружні хлопці, вони 

ростуть великими сім’ями на пеньках. Ми говорили про їстівні гриби. Їх 

можна варити, смажити, маринувати, сушити. А ось на галявині ми побачили 

красивий гриб: тонка біла ніжка з спідничкою, капелюшок червоний з білими 

плямами. Здогадалися, що це за гриб? (мухомор)  Коли мухомор постаріє, 

краї його капелюшка загнуться догори і він перетвориться на блюдечко. 

Пройде дощ, в блюдечку залишиться вода. Не проста – отруйна. Нап’ється 

води муха і загине. Тому і називають його Мухомор. А який ще отруйний 

гриб ви знаєте? (Відповіді дітей.) Правильно, бліда поганка. У цього гриба 

довга тонка ніжка і блідо-сіра капелюшок. Запах у неї неприємний. 

Руханка 

https://www.youtube.com/watch?v=4bK19N153CM 

https://www.youtube.com/watch?v=4bK19N153CM
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3. Вправа «Вгадай їстівний гриб» 

І високі, і тонкі, 

Шапочки темненькі, 

Виростають на пеньках 

Купами … 

(Опеньки) 

Виросли гриби прекрасні – 

Капелюшки в них, мов в маслі. 

І збирають грибники 

Маслянисті … 

(Маслюки) 

В лісі виросли сестрички, 

Жовті та смачні… 

(Лисички) 

Капелюхи в них яскраві: 

Жовті, сірі, зеленаві, 

Зачекайте, любі, трішки, – 

Я зберу вас, … 

(Сироїжки) 

Шапка коричнева, ніжка міцна, 

Гриб цей найкращий, і кожен це зна, 

Тому бажає усякий грибник 

В лісі великий знайти … 

(Боровик) 

4. Перегляд відео «Їстівні гриби» 

https://www.youtube.com/watch?v=cz1Ky_KQlUk 

5. Руханка. Вправа «Мисливець за словами» («Злови всі гриби») 

Вчитель читає список слів. Діти повинні плеснути в долоні (зловити гриб). 

https://www.youtube.com/watch?v=cz1Ky_KQlUk
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 Дзеркало, опеньок, маслюк, велосипед, сорока, чайник, боровик, 

білка, підосичник, троянда, груздь, колесо, труба, зошит, лялька, 

печериця, вікно, комбайн, кропива, дощовик, подушка, пустеля, 

рижик, сироїжка, тополя, острів, шипшина, підберезник, музей, подорожник, 

чайка, річка, конвалія, вермішель, лижі, шафа, кропива, мухомор. 

6. Сюрприз від лісовичка. 

 Завітав лісовичок у гості, просить допомогти прочитати вірші. 

Хто збиратиме гриби?  

Дві доби росли гриби 

В лісі, під осиками, 

А на третій день гриби 

Виросли великими. 

Крикнув гриб найстарший: – Гей, 

Хто нас тут збиратиме? 

Просим нині в ліс людей, 

Тих, що звуть малятами! 

Галя з Грицем в ліс пішли 

З відрами великими: 

Сорок сім грибів знайшли – 

Там он, під осиками! 

             (М.Петренко) 

Гриб діткам купив шапки.  

Гриб діткам купив шапки. 

Повдягалися грибки 

І стають аж на носочки, 

Щоб їх бачили в лісочку. 
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Гриб говорить їм: –Дітки, 

Не спинайтесь на носки, 

Не показуйте шапки: 

Ходить баба за дубами – 

Попадете в борщ грибами. 

              (М.Стельмах) 

7. Групова робота.  «Прислів’я та приказки про гриби» 

Завдання: прочитати прислів’я. Підкресліть ті, значення яких ви 

можете пояснити. Якщо не знаєте, попросіть допомогу у товариша або 

вчителя. 

 Боятися вовків, бути без грибів. 

Біля лісу жити – голодному не бути. 

 Всякий гриб в руки беруть, та не всякий гриб в кузов кладуть. Гриби на 

одній ніжці, не прийдуть самі в кошик.  

 Взимку з’їв би грибок, та сніг глибокий. 

 Не поклонясь до землі, і грибка не піднімеш. 

 Хочеш грибок – лізь під кусток. 

8. Перегляд мультфільму. 

Перегляд мультфільму-казки «Під грибом» 

 https://www.youtube.com/watch?v=55WGIfU-fag 

9. Гра «Загублена буква» 

 

    Гр…бок, кош…к, дощ…к.  

https://www.youtube.com/watch?v=55WGIfU-fag
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- Напишіть рядок цієї букви. 

- Складіть речення з поданими словами. 

10. Пальчикова гімнастика. 

«Гриби» 

Ми сьогодні рано встали, 

(Стискати, розтискати пальці на обох руках) 

За грибами в ліс пішли. 

(Стиснути кулаки, робити крокуючі руху вказівним і середнім пальцями) 

Грузді, рижики, вовнянки 

(Скласти пальці обох рук в пучку) 

У кузовочку принесли. 

(Округлити долоні, з'єднати обидві руки разом, торкаючись мізинцями) 

11. Гра «Який грибочок дружить з буквою И» 

- Складіть в кошик малюнки грибів, у назвах яких зустрічається звук [и]. 

         

   Боровик                                  Маслюк                           Лисички 

 

            

 Підберезник                Печериці             Мухомор 

http://detkam.in.ua/stattya-pro-plastilinografii-dlya-molodshih-doshkilenyat.html
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12. Гра «Грибна юшка» 

Юшка грибна 

Юшка грибна 

Завше смачна. 

Юшка з грибів –  

Хто ще не з’їв? 

Юля, Юхим, 

Юрко і Вадим –  

Їли, хвалили, 

Додачі просили! 

  

- Які гриби ми не покладемо в юшку? 

- Чому? 

13. Перегляд відео 

«Казка про гриби» 

https://www.youtube.com/watch?v=9cyMV-PBjWg 

14. Співацький майданчик 

Розучування пісні-руханки «Пісня про гриби» 

https://www.youtube.com/watch?v=SSpcCrWgD9s 

15. Лісова майстерня. 

Ліплення мухоморів з пластиліну 

https://www.youtube.com/watch?v=9cyMV-PBjWg
https://www.youtube.com/watch?v=SSpcCrWgD9s
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ІV. ПІДСУМОК ДНЯ 

Робота в щоденнику вражень 

Рекомендовані теми: 

1. Я дуже люблю осінь, тому що…  

2. З ким із лісових мешканців я поділився би грибами? 

3. Як я уявляю грибну галявину. 

Список використаних джерел: 

1. Пісня-руханка «Пісня про гриби»[Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: https://www.youtube.com/watch?v=SSpcCrWgD9s 

2 «Казка про гиби» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

https://www.youtube.com/watch?v=9cyMV-PBjWg 

3. Мультфільм «Під грибом» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

https://www.youtube.com/watch?v=55WGIfU-fag 

4. «Їстівні гриби» (відео) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

https://www.youtube.com/watch?v=cz1Ky_KQlUk 

5. Руханка. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

https://www.youtube.com/watch?v=4bK19N153CM 

https://www.youtube.com/watch?v=SSpcCrWgD9s
https://www.youtube.com/watch?v=9cyMV-PBjWg
https://www.youtube.com/watch?v=55WGIfU-fag
https://www.youtube.com/watch?v=cz1Ky_KQlUk
https://www.youtube.com/watch?v=4bK19N153CM
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Тема: Корисна та шкідлива їжа 

 

Целуйко Алла Олександрівна, вчитель початкових класів 

Бахмутської загальноосвітньої школи І-ІІІ  ступенів № 7 

 

 

Цікавинка :  Чи знаєте ви, що за 65 років життя людина в середньому 

поглинає 124 вагони їжі, на споживання якої витрачає 6 років життя. 

Руханка 

Станьмо, діти, чітко в ряд. 

 Вирушаємо у сад. 

 Руки вгору піднімаєм. 

Назбираємо багато, яблук, грушок і сливок,  

Щоб узимку ласувати. 

Ширше діти, треба стати, 

 Будем дрова ми рубати. Тема:  Корисна та шкідлива їжа(до тематичного 

тижня «Навіщо ми їмо») 
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Мета: 

- Формувати позитивне ставлення до власного здоров’я та 

прагнення 

   правильно харчуватися для збереження і зміцнення здоров’я. 

- Дати уявлення про те, які корисні поживні речовини містяться у 

різних 

  продуктах. 

- Формувати розуміння ролі різноманітного харчування. 

- Формувати навички дослідницької діяльності, узагальнювати набуті 

  знання та використовувати їх у повсякденному житті. 

- Вчити шляхом дослідження виявляти шкідливі ознаки продуктів 

  харчування, співвідносити поняття «корисно-шкідливо» при виборі та 

  вживанні  окремих продуктів. 

- Допомогти дітям усвідомити вплив емоційної атмосфери на 

засвоєння їжі. 

- Навчати висловлювати свою думку, активно слухати в умовах усного 

  спілкування, взаємодіяти з однокласниками. 

- Розвивати зв’язне мовлення дітей, пам'ять, увагу, творчу увагу та 

     фантазію, дрібну моторику рук. 

Очікувані результати: 

      На кінець тижня  

учні  знатимуть: 

 важливість їжі для організму людини; 

 важливість вітамінів для здоров’я; 

 користь і шкоду від продуктів харчування; 

 що їжа не лише задовольняє потреби організму людини, але й має   

                   викликати насолоду, бути естетичною на вигляд; 

 правила здорового харчування; 
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та вмітимуть: 

 пояснювати, що їжа має бути не лише смачною, а й корисною; 

 обирати корисні продукти; 

 сервірувати стіл; 

 готувати дрібні здорові перекуски; 

 дотримуватися безпечних прийомів праці; 

 уважно слухати один одного в умовах безпосереднього   

         спілкування; 

 об’єднуватися в групу та взаємодіяти в ній;  

 ділити множини об’єктів на підмножини за спільною ознакою; 

 робити звуковий аналіз слів; 

 складати нерівності. 

 Освітні галузі: мовно-літературна; математична; громадянська;  

 природнича; соціальна і здоров’язбережувальна; мистецька. 

І. Ранкова зустріч 

1. Привітання 

Учні утворюють коло для привітання та гри. Учитель пропонує невеличку 

гру для гарного настрою.  

- Дітки, доброго вам ранку. Зараз ми з вами трішки пограємося. 

 Діти стають у коло і беруться за руки. Перша дитина починає привітання, 

кажучи: «Це мій друг Мишко», піднімає руку Мишка, а всі в цей час разом 

його вітають: «Доброго ранку, Мишко!» Мишко діє аналогічно і так 

продовжується доти, доки всі руки всіх дітей не будуть підняті. Тоді всі 

кажуть: «Доброго ранку, друзі!» і опускають руки.  

2. Визначення емоційного стану за допомогою смайликів 

- А зараз, підійдіть, будь ласка, до стенду «Мій настрій» зі смайликами, 

та оберіть той, що відповідає вашому настрою. Дякую. 

3. Новини дня 

Помічники дня подають  інформацію за допомогою шаблону про дату, назву 
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тижня, погоду, кількість присутніх. 

Місяць – славний квітникар, Сонячно і рясно 

Уквітчав наш календар Першим цвітом-рястом. 

- Який це місяць? 

- Який день місяця за порядком? 

- Яких сусідів має це число? З яких чисел складається? 

- Який за порядком місяць квітень у весні? А у році? 

- Як ще можна записати сьогоднішню дату? Що ви знаєте про квітень? 

4. Обмін інформацією 

Відгадування загадок: 

Холодильник похвалився,  

що на дім перетворився,  

де смачна і свіжа проживає … 

(Їжа) 

Морква, біб і цибулина,  

бурячок і капустина, 

ще й картопля – шусть у горщик. 

Ну й смачний ми зварим … 

(Борщик) 

Довго з тіста їх ліпили,  

Ув окропі поварили. 

Потім дружно ласували,  

Ще й сметанки додавали. 

(Вареники) 

Солодкий, як мед, білий, як сніг.  

У пошані у всіх; 

До рота попав,  

Там і пропав. 

     (Цукор) 
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Мене не їдять, і без мене не їдять. 

    (Сіль) 

І поживне, і смачне, 

Біле, пінне, запашне. 

Залюбки малята п’ють,  

Здоровенькими ростуть. 

    (Молоко) 

Мене п’ють, мене ллють, усім потрібна я.  

Хто я така? 

    (Вода) 

- А чи всі продукти, про які йдеться в загадках, корисні? Пам'ятайте, що 

молоко та вода дуже корисні  для здоров'я, а от цукор, сіль, солодкі газовані 

напої треба вживати обережно. 

 

5. Групові заняття 

Вправа «Обери їжу для сніданку/ обіду/ вечері» 

- Що означає ця приповідка і чого навчає? 

 «Сніданок з’їж сам, обідом поділися з другом, вечерю віддай ворогові». 

-  Об’єднайтесь, будь ласка, у групи за зображенням на ваших картках. 

Оберіть спікера (головного). Поспілкуйтесь про те, які продукти харчування 

придатні для сніданку / обіду / вечері  та виберіть їх  з комплекту малюнків. 

ІІ. Мотивація навчальної діяльності. Повідомлення теми та мети дня 

- Чи ви знаєте від чого залежить здоров’я людини? (Від спадковості, 

стану навколишнього середовища, способу життя людини, медичного 

обслуговування, правильного повноцінного харчування) 

- Сьогодні  ми більше дізнаємося про харчування: що потрібно 

споживати, щоб бути здоровими й добре рости; що таке вітаміни і де вони 

живуть, яка їжа корисна, а яка шкідлива. 
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- Дуже хочеться, щоб про все це послухала одна наша 

гостя…(демонстрація іграшкового героя Маша). Діти ви пізнаєте 

нашу гостю. Так це Маша. А ви пам’ятаєте, що вона дуже полюбляє 

їсти цукерки? Можливо, сьогодні вона змінить свою думку на рахунок їжі. 

ІІІ. Опрацювання теми 

1. Робота з головоломкою «Хто, що любить їсти?» 

- Кожен з нас любить щось смачненьке з'їсти, перед вами сім'я (дідусь, 

бабуся, тато, мама, дочка і син) Розв'яжіть вирази і дізнайтеся хто, що любить 

їсти. 

 

 

- Що любить їсти дідусь, дочка, тато, син? 

- Чи можна назвати цю їжу здоровою? 

- А що ж любить їсти мама, бабуся? 

- Корисна це їжа? 

 

2. Логічна гра «Що зайве» 

Вчитель чіпляє на дошку групи продуктів. Учні визначають, який продукт 

зайвий. До продуктів, які залишилися добирають загальну назву або 

вказують, що їх об’єднує. 

 Хліб – булка – морозиво – печиво – бублики (Зайве – морозиво, а інші 

продукти об’єднує те, що їх виготовляють з борошна). 
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 Капуста – огірок – буряк – яблуко – морква ( Зайве – яблуко, бо 

решта – овочі). 

 Груша – виноград – картопля – слива – абрикос (Зайва – 

картопля, бо решта фрукти). 

 Йогурт – сметана – кефір – гречка – сир (Зайва – гречка, бо всі інші 

продукти виготовлені з молока). 

- Як можна назвати одним словом групи продуктів, про які ми щойно 

говорили? (Продукти харчування).   

3. Розповідь учителя 

- Харчування – неодмінна умова нашого життя. Без їжі людина не може 

жити. З їжею ми отримуємо поживні речовини, вітаміни для необхідні для 

роботи мозку, серця, легенів, м’язів,  та інших органів. Їжа забезпечує наш 

організм енергією, яка міститься в продуктах харчування. Наше здоров’я 

залежить від того, що ми їмо. 

- Не можна переїдати, бо після надмірного вживання їжі людина 

почувається ослабленою. 

4. Работа з цукерками Джеллі 

-Діти, а подивіться, що у вас на столах лежить? Як ви думаєте це корисна чи 

шкідлива їжа? (Робота по парам з 

цукерками) 

- Давайте з вами трохи порахуємо. 

Порахуйте скільки жовтих 

цукерок. 

- А зелених, синіх, червоних, 

коричневих? (Записують до себе в 

листочок) 

- А яких цукерок більше синіх або зелених? 

- Наскільки більше? Давайте складемо вираз. 

Складіть вирази на додавання. 
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5. Досліди з цукерками  

Діти розміщуються за столом, на якому розкладено багато різноманітних 

цукерок. 

-  Що ви бачите на столі? А хто з вас любить цукерки? 

 Як ви думаєте, чому саме про цукерки ми поговоримо сьогодні? 

 Чи можуть цукерки бути небезпечними? Чому? 

 Чи бувало так, що вам було зле після смакування цукерками? 

 Що могло бути причиною хвороби? 

 Що в цукерках може бути небезпечним? 

- Сьогодні ми дізнаємося, чому деякі цукерки шкідливі для нашого 

здоров’я та навчимося, як правильно вибирати безпечні цукерки. 

 Чому цукерки солодкі? (Їх виготовляють з цукру) 

 Чому вони різнокольорові? (Додають фарби) 

 Замість слова фарби, виробники цукерок, вживають слово «барвники». 

Це спеціальні речовини, які фарбують продукти харчування. 

 Для того, щоб цукерки були різнокольоровими, використовують 

барвники, зроблені з рослин чи тварин – вони не шкодять людині. 

Наприклад, буряк. 

ДОСЛІД 1. 

Послідовність проведення досліду 

1. Покладіть ложкою буряк у стаканчик з водою. 

2. Перемішайте легенько. 

 Що сталося? Чому? 

 Чи можна назвати буряк – барвником? Чому? 

 Які ще натуральні барвники ви знаєте? 

 Чи можна використовувати їх для виготовлення різнокольорових 

цукерок? 
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 Деякі барвники можуть шкодити здоров’ю людини, тому що 

вони виготовлені з шкідливих речовин. В іншому стаканчику 

незнайомий нам порошок, тому пробувати його не варто. Чи знаємо 

ми з чого він зроблений? Це штучний барвник. 

3. Покладіть ложкою порошок у стаканчик з водою. 

4. Перемішайте. 

 Що сталося? 

Висновок: Для зручності фарбування продуктів люди виготовляють 

спеціальні порошки з рослин чи тварин. Це натуральні харчові барвники. А 

також інші барвники, штучні. Вони можуть загрожувати здоров’ю людей. 

Вчитель демонструє пакетики з харчовими та штучними барвниками. 

 

ДОСЛІД 2. 

Послідовність проведення другого досліду 

1. Візьміть цукерку «Чупа-чупс».  

2. Розгорніть її. 

3. Міцно стисніть цукерку в руках та потримайте її так деякий час. 

4. Покладіть цукерку на тарілку. 

5. Роздивіться свою долоню. 

6. Розкажіть, що ви побачили. 

- Як ви думаєте, яким барвником пофарбували цукерку «Чупа-чупс»? 
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Висновок: якщо на руках або обгортці залишається кольоровий 

відбиток від льодяника, він зроблений із штучних барвників. 

- Давайте поспостерігаємо, на що перетворюються у ваших 

животиках жувальні «черв’ячки». Коли ви з’їдаєте такі цукерки, то вони наче 

опускаються у склянку з водою. Проведемо дослід. 

 

ДОСЛІД 3. 

Послідовність проведення досліду. 

1. У тарілочку з теплою водою покладіть «черв’ячка». 

2. Поки він плаває, розріжте аркуш паперу на кілька частин (довільно). 

3. Дістаньте «черв’ячка», змастіть ним по черзі всі клаптики паперу. 

4. Складіть клаптики стосиком один на другий. 

5. Прижміть клаптики рукою і відкладіть – ми ще до них повернемося. 

-  Як ви думаєте, що ми побачимо через деякий час? Чому? 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДОСЛІД 4. 

-  Понюхайте по черзі зафарбовану буряком 

та штучним порошком воду та ще цукерку «Чупа-

чупс». Який запах здався вам більш різким? 

більш насиченим? більш неприємним? Як ви 

думаєте, чому? 
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 У цукерку «Чупа-чупс» додали ароматизатор. Це така речовина, 

яка робить запах їжі привабливим. Чим смачніше пахне цукерка, тим 

більше в ній ароматизатору.  

 Як ви гадаєте, чи бувають ароматизатори натуральними? Що можна 

використовувати як ароматизатор? 

 А з чого роблять штучні ароматизатори? Так, з шкідливих речовин, які 

можуть бути небезпечними. 

 Де пишуть, з чого зроблено цукерку? 

 Чому ці відомості потрібно вивчати? 

 Як вберегтися від неякісних смаколиків? 

Висновок: купляючи цукерки, важливо знати, що використовували для їх 

виготовлення. 

- А тепер повернемося до наших цукерок-черв’ячків та клаптиків паперу. 

Що сталося? 

 На що цукерки стали схожими? 

 Так, наші жувальні цукерки схожі на клей. Чому? 

 Як потрібно діяти, якщо куштуєш цукерку вперше? 

 Як обирати цукерки? 

- Такі досліди можете провести вдома з дорослими. Пам’ятайте, що на 

пакетиках з цукерками завжди є інформація, які барвники та ароматизатори 

використовували під час приготування цукерок. Просіть батьків читати таку 

інформацію. Чи варто вживати такі цукерки, чи ні, ви тепер будете 

вирішувати самі. А зараз пригостіться цукеркою з натуральними барвниками 

та ароматизаторами. 

 

Фізкультхвилинка 

 

Кухар готував обід, (Ребром долоні діти стукають по столу.) 

А тут відключили світло. 
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Кухар ляща бере (загинає великий палець на лівій руці.) 

І опускає в компот. 

Кидає в котел дрова, (загинає вказівний палець.) 

У пічку кладе варення. 

Помішує суп качаном, (загинає середній палець.) 

Вугілля б'є ополоником. (Загинає безіменний Пален.) 

Цукор сипле в бульйон. (Загинає мізинець.) 

І дуже задоволений він! (Розводять руками.) 

 

6. Мовні вправи 

 Скласти слово “їжа”. Використання  Lego. 

Серед розкиданих букв знайдіть букви, які нам потрібні, щоб скласти слово 

“їжа”.  

- Яка перша літера  у цьому слові? 

- Напишіть її в повітрі, на аркуші, викласти камінчиками. 

 

Б І М Ї К О Ж П И А 

- Назвіть букви в цьому слові. Скільки їх? 

- Промовте звуки. Скільки їх? 

- Чому звуків більше, ніж букв? 

- Наведіть приклади слів із цією буквою. 

- Прочитайте слова.  

 

 

- Які слова у нас зайві? Чому? 

- Складіть речення зі словами їв, їж, їм. 

- Промовте ці речення з питальною інтонацією, з інтонацією радості. 

 

1 

їн 

 

їв їж їс їм 
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- Доберіть і запишіть до слова “їжа” слова-ознаки. 

- (Їжа – смачна, корисна, здорова). 

- Доберіть слова чи вирази, близькі за значенням до слова: 

Їсти – харчуватися, уминати, споживати, їстоньки, поїдати, поглинати. 

 

7.  Об’єднання дітей в групи за малюнками 

     -  Діти, ви отримали малюнки, об’єднайтеся в групи так, щоб у вас були 

продукти з однієї групи (молочні продукти, фрукти, овочі, шкідлива 

їжа(солодощі, чіпси, кока-кола). 

      - Поміркуйте, яка група продуктів є корисною та містить вітаміни. 

Поясніть свій вибір (молочні продукти, фрукти, овочі – це необхідні для 

життя людини харчі, багаті на вітаміни, які легко перетравлюються та 

засвоюються організмом). 

      -  Спробуйте пояснити, чому продукти іншої групи не дуже корисні 

(Чіпси, ковбаси, гамбургери, сумнівні напої. Солодощі не містять вітамінів. 

Їх виготовляють з додаванням шкідливих речовин. Надмірне споживання 

такої їжі може призвести до хвороби). 

8. Динамічна пауза 

Виконання рухів під музику із м/ф «Маша та Ведмідь» 

9. Ознайомлення дітей з вітамінами. 

  Звуковий аналіз слова ВІТАМІНИ 

8 букв та 8 звуків [ вітаміни ] [ = 0 |-0 |= 0 |-0] 

- Слово «вітаміни» походить від латинського слова «віта» - життя. Назва ця 

не випадкова. Якщо вітамінів не вистачає, людина важко хворіє. Вітаміни 

потрібні для нормального росту і розвитку. В організм вітаміни потрапляють 

з їжею. Отже, потрібно знати, в яких продуктах є необхідні вітаміни. 

 Складіть речення з цим словом. Давайте його запишемо. 

 Поділ множини об’єктів на підмножини за спільною ознакою 
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          Картка 1           Картка 2                     Картка 3   

 

(Овочі, фрукти, зелень)  (Овочі та зелень)  (Фрукти та ягоди) 

- Дітки, то які поради можна дати Маші аби бути здоровою та 

красивою?(Щоб збагатити свій організм вітамінами, бути здоровим та 

нормально розвиватися треба вживати різноманітну їжу: молочні 

продукти, фрукти, овочі, хлібобулочні вироби, каші та обмежити вживання 

солодощів, сухариків, чипсів…) 

 

10. Гра «Що руйнує здоров'я, що зміцнює?» 

- Давайте трохи пограємо. Якщо корисний продукт ви ляскаєте, якщо   

 шкідливий продукт тупотите. 

Учитель називає продукти: риба, фанта, кефір, геркулес, жирне м'ясо, торти, 

соняшникова олія, морква, цибуля, шоколадні цукерки, капуста, яблука, 

груші, чіпси, пепсі і т.д. 

 

11. Гра «Кухар» 

- А зараз ми допоможемо казковим героям приготувати смачні і корисні 

страви. 

1 група. У вас на столі продукти харчування: лимон, яблуко, м'ясо, 

макарони, капуста, буряк, морква, картопля, цибуля, хліб. Вам необхідно 

вибрати продукти харчування для варіння борщу. 

 

2 група. У вас на столі продукти харчування: молоко, масло, крупа гречана, 

капуста, цукор, помідор. Вам необхідно вибрати продукти харчування для 

варіння молочної каші. 
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3 група. У вас на столі продукти харчування: картопля, рис, вода, сир, 

яблука, цукор, помідор, огірок, перець, олія, капуста, горіх. Для 

приготування овочевого салату. 

 

4 група. У вас на столі продукти харчування: лимон, яблуко, вишня, 

макарони, груша, полуниця, морква, малина, цибулю, хліб. Вам необхідно 

вибрати продукти харчування для компоту. 

 

 Раз – підняти руки вгору, 

Два змахнули всі додолу. 

 І рубаємо завзято. 

 Хай тепло приходить в хату. 

Руки на пояс ставимо усі. 

 Будем стрибати, мов горобці. 

 Скік вперед і скік назад. 

Крильця вниз всі опустили. 

 І на місці походили. 

 

11. Індивідуальна робота на картках 

 Кожній дитині роздати картки із завданнями. 

Картки 

1. Запишіть у клітинках пропущені букви, розфарбуйте малюнок. 

               

                

 

 р у ш  

г  р  х 

п о   д о  
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2. Виконати додавання та віднімання  

            

_____ +_____=______                         _____+_____=______                              

______ - ____=______  

3. Складання нерівностей 

 

   _____              ____      на _____                               _____              ________  

на _____ 

12. Розв’язання повсякденних проблем математичного змісту 

 

Об’єднайте дітей у пари, виконуючи таке завдання: 

На вітрині продуктового супермаркету потрібно розкласти овочі так, щоб 

буряки були посередині. Зліва від них – морква,  цибуля, а між ними –

картопля. Справа – помідори і огірки, капуста. Закінчується овочевий ряд 

кабачками і перцем. Зверху – петрушка та кріп, знизу – редиска. 

Змоделюй овочеву вітрину.  

ІV. Підсумок 

1. Інтерактивна вправа «Мікрофон» 

 

Продовжіть думку: 

На уроці: я вчився… я дізнався… я зрозумів… я хотіла б… 
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- Ось і закінчився наш урок.  Ми добре попрацювали і можемо 

пишатися нашими здобутками. Сподіваюсь, що і Маша взнала багато 

цікавого та корисного, і відтепер буде споживати корисну їжу. 

 

2. Рефлексія. «Щоденник вражень» 

- Намалюйте свою улюблену страву, яка приносить користь вашому 

здоров'ю. 
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ВИСНОВКИ: 

 

 

Інтегровані дні  

- сприяють глибокому засвоєнню програмового матеріалу, 

розвитку творчих здібностей учнів, нетрадиційного мислення,  

- формують в них уміння застосовувати в нестандартній 

ситуації, навички здійснення самоконтролю,  

- підвищують культуру учнів.  

    Інтеграція змісту початкової освіти передбачає реалізацію 

принципів науковості, доступності, усвідомленості, емоційності. 

Вона сприяє підвищенню інтересу учнів до навчання, активізації їх 

навчальної діяльності.  

- Інтегровані заняття сприяють узагальненню та закріпленню 

знань, здобутих впродовж навчального дня,  

- формують творчу уяву, образне мислення,  

- пробуджують інтерес до просвітницької діяльності,  

- виховують почуття прекрасного. 
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